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Memòria justificativa de la necessitat i la idoneïtat de contractar el subministrament
mitjançant arrendament en la modalitat de rènting o lloguer operatiu, sense opció de
compra, d’una cistella elevadora per a les instal·lacions de la Planta de Compostatge
i Parc de Neteja
De conformitat amb els articles 28, 63.3 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’informa el següent:
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte es composa de:
El subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting o lloguer operatiu,
sense opció de compra, d’una cistella elevadora per a les instal·lacions de la Planta de
Compostatge i Parc de Neteja.
La cistella elevadora té com a finalitat la utilització per a diverses tasques de manteniment
que es necessiten fer amb aquest equip per al correcte funcionament de l’empresa
Secomsa.
Les característiques mínimes que ha de tenir l’elevador figuren en el Plec de prescripcions
tècniques i de manera genèrica són les següents:
-

Cistella elevadora articulada de 15 m a 220 V (Elèctrica)
Ús interior i exterior
Que sigui compacta, com a màxim 1,75 m d’amplada
Assegurança obligatòria a tot risc i sense franquícia, manteniment i reparacions
Substitució de maquinària en cas de reparacions

2. Idoneïtat de l’objecte del contracte
La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte, la definició del contingut
i les característiques tècniques del material a subministrar, es determinen en el Plec de
prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.
Els licitadors hauran de presentar oferta per a tot l’equip amb les característiques que figuren
en el Plec de prescripcions tècniques.
3. Necessitats que motiven l’objecte del contracte
Aquest subministrament és necessari per al desenvolupament de les activitats que realitzen
l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).
La necessitat que es vol satisfer té relació directa, clara i proporcional amb l'objecte del
contracte.
La justificació de la necessitat del subministrament ve determinada per la importància de
realitzar tasques de manteniment necessàries per al normal funcionament de l’empresa
Secomsa.
4. Preu del contracte/pressupost base de licitació
El pressupost total de licitació s’estableix en 22.800 euros (més el 21% d’IVA, fent un total
de 27.588 euros).
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El preu mensual de licitació s’estableix en 950 euros més el 21% d’IVA, fent un total de
1.149,50 euros.
El pressupost de licitació inclou les característiques mínimes establertes en els Plecs, així
com el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’empresa contractista
adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre, i
especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del contracte i de la seva
execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins al lloc de lliurament.
5. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte inclou el pressupost per les possibles pròrrogues i
modificacions, si escau.
En aquesta licitació es contempla una pròrroga de dues anualitat més sense possibilitat de
modificació del contracte.
Per tant, el valor estimat del contracte és de 45.600 euros.
6. Aplicació pressupostària
El càrrec de la despesa s’aplicarà al pressupost de despeses de la societat per a l’any 2019.
7. Termini de lliurament del subministrament
El termini màxim de lliurament s’estableix en 15 dies naturals a comptar des de la signatura
del contracte.
8. Elecció del procediment de licitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert, no subjecte a
regulació harmonitzada.
S’atorgarà un termini que no podrà ser inferior a 15 dies naturals per a la presentació
d’ofertes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Perfil del Contractant.
9. Selecció d’empreses. Concreció dels requisits de solvència
Les persones físiques o jurídiques hauran de disposar de la capacitat i solvència necessària
que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars, així mateix, no s’hauran de
trobar en cap supòsit de prohibició de contractar amb el sector públic.
L’entitat proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar el compliment dels requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional previstos als plecs de clàusules
administratives.
10. Subcontractació
No es permet la subcontractació
11. Selecció d’ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més avantatjosa
relació
qualitat/preu)
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En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindrà en compte el preu com a únic criteri
relacionat amb l’objecte del contracte.
Els criteris de valoració es descriuen de manera detallada en la clàusula 14.1 d’aquests
Plecs. La ponderació es reprodueix a continuació:
Criteris avaluables de forma automàtica
Millor oferta econòmica

Reus, 02 de juliol de 2019.
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