Obres i Edificis
Núm. Exp.: 2021/2123
Contracte Menor
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I D’APROVACIÓ DE LA DESPESA DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT.
Núm. 2021/2123 Contr.: OBR-MEN/2021000378
UNITAT GESTORA: Obres i Edificis
2.OBJECTE: Subministrament i instal·lació de tarima i linòleum a les sales de dansa del Teatre Plaza de
Castelldefels
Tipus de contracte: Obres
Durada del contracte:

Execució obres: Vuit setmanes des de la signatura del contracte.

44000000 Estructures i materials de construcció; productes auxiliars per a la construcció
(excepte aparells elèctrics)

CPV:

Descripció del producte (en el seu cas):
Tarima de panells de fusta de bedoll amb gruix total igual o superior a 37 mm, que compti amb sistema
d’amortiment compost per bloc d’elastòmer de doble densitat d’espessor mínim 12 mm de gruix.
Tapis de dansa de PVC de mínim o igual a 2200 g/m2, amb un gruix mínim o igual a 1,5 mm. Aquest ha
de ser reversible, color a definir en funció de la gamma existent.
3. MOTIVACIÓ O EXPOSICIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
El Teatre Plaza ofereix diferents serveis, entre ells, compta amb tres sales polivalents que són utilitzades per l’Escola Municipal de Dansa i altres entitats, on es realitzen diferents tipus d’activitats, però
principalment dansa.
Dues d’aquestes sales s’ubiquen al soterrani de l’edifici, essent aquesta una zona amb possibilitat de
presència d’humitat provinent del nivell freàtic en alguns punts delimitats.
Per a garantir major comoditat dels usuaris i prevenir possibles lesions derivades de l’ús intensiu del
paviment actual es proposa col·locar paviment específic per a dansa.
Les característiques de les sales son les següents:
- Sala 1: 80 m2
- Sala 2: 125 m2
I les característiques dels elements a subministrar i instal·lar son les següents:
Tarima:
Composta de panells de fusta de bedoll multicapa amb un gruix total igual o superior a 37 mm, que
compti amb sistema d’amortiment compost per bloc d’elastòmer de doble densitat d’espessor mínim 12
mm de gruix. Les voreres i cantonades de les mateixes hauran d’estar ben acabades per tal d’assegurar
una superfície llisa. Han de comptar amb un sistema que faciliti la unió entre els panells mitjançant
ranures i llengüetes i finalitzant amb claus de tancament per assegurar una bona seguretat.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13533435554403672245 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Per tasques de manteniment, és un requisit imprescindible que els panells puguin substituir-se
individualment amb mecanisme de fàcil manipulació en el cas de que es veiessin malmesos amb el pas
del temps i l’ús intensiu de les sales, per tant, ha de ser d’instal·lació lliure. Ha de complir les
especificacions establertes a la UNE-EN 14904:2007 referent a Superfícies esportives. Sòls
multiesportius d'interior.
Per tal d’assegurar una bona ventilació, es proposa disposar d’unes perforacions circulars en el
perímetre de la tarima cada 15 o 20 cm. Pendent de definir en obra.
Ha de donar compliment a la normativa DIN 18032, referent a exigències que han de complir els sòls
esportius, així com ser amortidor i apte per la dansa o per altres disciplines artístiques.
Tapis de dansa:
De PVC de mínim o igual a 2200 g/m2, amb un gruix mínim o igual a 1,5 mm. Aquest ha de ser portàtil
reversible, color a definir en funció de la gamma existent. A més, ha de donar compliment a la
normativa EN 13501-1 en relació amb el comportament envers el foc.
En quant a la fricció dinàmica, ha de complir allò establert a la norma UNE-EN 13893:2003. Pel que fa a
l’estabilitat dimensional, el tapis donarà compliment a la normativa UNE-EN 434:1995. També haurà de
comptar amb resistència al tacat, segons la norma UNE-EN 423: 2002.
Per tal de garantir un bon manteniment de la tarima, aquest es col·locarà mitjançant cintes adhesives
d’una sola cara, col·locades entre els junts del tapis.
En les ofertes s’inclourà la instal·lació i muntatge per tècnics especialitzats, així com el transport i el
desplaçament. També la gestió de residus generats i la implantació de les mesures de seguretat i salut
necessàries.
Treballs addicionals:
Col·locació d’una membrana impermeable, per evitar que la possible humitat afecti directament a la
tarima o als amortidors d’aquesta.
S’hauran de repassar les portes per adaptar-les a les noves cotes del paviment.
S’haurà de buscar solució a la diferència de cota entre les sales i el passadís, per tal d’evitar caigudes.
S’haurà de fer una neteja i regularització del paviment abans de començar els treballs.
4. PRESSUPOST:
S’han realitzat les oportunes consultes de mercat amb el sector d’activitat objecte de la present
contractació arribant a la conclusió que el preu d’aquesta prestació es fixa en 26.980,00 € més IVA.
Es tracta d’una despesa superior a 5.000€ (IVA exclòs) en cas de subministraments/serveis o
15.000 euros (IVA exclòs) en el cas d’obres i, per tant, s’acompanya documentació
acreditativa de la presentació d’oferta al perfil del contractant durant 5 dies hàbils, així com
del resultat obtingut.
DATA DE PUBLICACIÓ DE L’OFERTA
FI DEL TERMINI PER PRESENTACIÓ OFERTES
TOTAL D’OFERTES PRESENTADES

02/03/2021
09/03/2021
5

NIF
ES-B85587202

NOM

IMP. SENSE IVA

%IVA

IVA

IMP. TOTAL

21,00

8.004,83

46.123,08

ES-B88153044

HARLEQUIN
38.118,25
FLOORS
ESPAÑA SLU
TARIMAS DE 28.925,62
DANZA S.L.

21,00

6.074,38

35.000,00

ES-B80216393

BAEZA
METAL S.L.

32.600,00

21,00

6.846,00

39.446,00

ES-B64020431

TEATRERYA

26.980,00

21,00

5.665,80

32.645,80

ES-B17391756

MG
INTEGRAL
(MARTI
GUIXAIRE,
SL)

37.500,00

21,00

7.875,00

45.375,00

(En cas que no s’hagi presentat cap oferta en el perfil del contractant s’ha de justificar aquest
extrema l’apartat d’observacions i incloure, com a mínim, un pressupost a l’apartat 4.1 del
present informe)
5.- OFERTA SELECCIONADA:
NIF
ES-B64020431

NOM

IMP. SENSE IVA

%IVA

IVA

IMP. TOTAL

TEATRERYA

26.980,00

21,00

5.665,80

32.645,80

6.- MOTIU DE L’ADJUDICACIÓ:

Es considera la més favorable als interessos municipals
7. JUSTIFICACIÓ CONFORME NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE:
Amb la present contractació no s’està alterant o fraccionant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les regles generals de contractació, pels motius següents:
Es tracta d’una actuació puntual, no reiterativa, ni previsible als efectes de la seva licitació.
8. DOCUMENTACIÓ GENERAL COMPLEMENTÀRIA ADJUNTA:
S’acompanya declaració responsable de compliment de les condicions legals necessàries per
contractar amb l’administració, degudament subscrita pel tercer.
SI ES TRACTA D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES, CAL AFEGIR:


Les característiques tècniques de les obres a realitzar son les següents:
Les característiques tècniques de les obres a realitzar, queden definides en el informe tècnic
que va a ser publicat al perfil del contractant i es troba adjunt al present expedient.



Aprovació de projecte/memòria valorada:
Per la tipologia i l’import de l’actuació a realitzar no és necessari disposar de projecte tècnic o
memòria valorada per a la seva contractació.
Les característiques tècniques del treball a realitzar queden suficientment definides al informe
tècnic.



Contractació de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut:
Per la tipologia de l’actuació no és necessària la contractació de direcció facultativa i
coordinació de seguretat i salut.

L’empresa que es proposa contractar ha presentat la Declaració responsable respecte el compliment
de les condicions establertes per contractar amb l’administració pública.

El/La Cap responsable,

Signat electrònicament el
28/04/2021,16:45:55
Carlos Perez Mauri - DNI 38140930F
(TCAT)
Ajuntament de
Castelldefels

La regidora-delegada d'Urbanisme i Obres, Promoció
Econòmica, Foment de l'Ocupació, i Turisme,

Signat electrònicament el
29/04/2021,10:48:08
Eva López
Giménez
Ajuntament de
Castelldefels

