MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte comprèn la contractació dels serveis de vigilància i seguretat de
qualsevol de les instal·lacions titularitat de la societat mercantil publica de SERVEIS
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M, SP.

2.- Licitació per lots
d’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots.
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les
següents raons d’oportunitat:
•

•

•

Optimització i eficiència del servei. Per a una correcta execució del contracte i
l’eficiència en la prestació i pel volum dels treballs previstos, la integració de totes
les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots incrementa l'eficiència
perquè facilita l'aprofitament de cada recurs necessari (personal, gestions,
resolució d’incidències, etc.). Per contra, la divisió en lots suposaria una
excessiva càrrega de tràmits administratius i dificultaria la correcta execució del
contracte.
Una única organització. És convenient que les diferents prestacions del contracte
tinguin una planificació global coherent i una coordinació del conjunt dels
recursos humans i materials per a l’execució dels treballs. Un únic contracte per
a totes les tasques previstes evita interferències entre contractistes o indefinició
de les seves responsabilitats.
Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment del servei per
part del responsable del contracte és mitjançant una única interlocució del
compliment de totes les prestacions de la construcció i del control i seguiment de
la seva qualitat.
No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció
de la competència, atès que encara que una divisió en múltiples lots podria
generar l'entrada a vàries adjudicatàries, el volum de les obres faria, molt
probablement que els lots no fossin rentables per a les empreses ateses les
reduïdes dimensions que cadascú tindria, especialment tenint en consideració
que es tracta d’un servei dúctil que ha d’adaptar-se a la situació de requeriments
de vigilància a cada moment

3.- Necessitat de realització del servei.
3.1. Antecedents.
En els darrers anys, el nombre d’atracaments soferts pels aparcaments de VNG
APARCAMENTS ha comportat la necessitat de comptar amb un servei de vigilància
privada que garanteixi en tot moment la integritat del personal i dels bens de la societat
municipal.
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3.2. Pressupost Base de licitació.
El pressupost Base de licitació s’ha efectuat tenint en consideració les partides
desglossades al propi PCAP i quins preus unitaris són:
El preu base de licitació es desglossa en els següents preus unitaris

IMPORTS PRIMERA ANUALITAT DEL CONTRACTE
1a anualitat
del
contracte
IVA exclòs

IVA 21%

TOTAL

Hora laborable torn de dia (06:00 a
22:00)

18,24 €

3,83 €

22,07 €

Hora laborable torn de nit (22:00 a
06:00 hores)

19,99 €

4,20 €

24,19 €

Hora festiva i cap de setmana torn
de dia

19,66 €

4,13 €

23,79 €

Hora festiva i cap de setmana torn
de nit.

21,43 €

4,50 €

25,93 €

Concepte

IMPORTS PRÒRROGA DEL CONTRACTE

1

2a anualitat
del
contracte
IVA exclòs

IVA 21%

TOTAL

Hora laborable torn de dia
(06:00 a 22:00)

19,35 €

4,06 €

23,41 €

Hora laborable torn de nit
(22:00 a 06:00 hores)

21,21 €

4,45 €

25,67 €

Hora festiva i cap de setmana
torn de dia

20,86 €

4,38 €

25,24 €

Hora festiva i cap de setmana
torn de nit.

22,74 €

4,77 €

27,51 €

Concepte

1 Per a compensar els increments que pugui tenir el contracte, es preveu una pujada d’un 6,1% anual equivalent a
l’augment de l’IPC de l’any 2022. Aquest increment no suposa cap dret per a l’empresa contractista que assumeix a risc
i ventura la present licitació sense que hi hagi cap causa que permeti un increment superior al previst a la present licitació
cas de procedir-se a la pròrroga del contracte.
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Concepte

Import hora
(IVA exclòs)

IVA (21%)

Pressupost base de

59.412,30 €

12.476,58 €

Import hora total
(IVA inclòs)
71.888,89 €

3.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es compon principalment del pressupost base de licitació,
més les eventuals pròrrogues i sumades les modificacions a l’alça previstes en el plec
de clàusules administrativa particulars, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, sense
incloure l’import sobre el valor afegit en cap d’aquestes elements.
El valor estimat de la present licitació és:
Concepte

Import (IVA
exclòs)

Pressupost base de licitació total primera
anualitat

59.412,30 €

Pressupost base de licitació total pròrrogues

63.036,46 €

Possibles modificacions (20%)

11.882,46 €

Total

134.331,22 €

4. Durada
El present contracte de serveis tindrà una durada d’una anualitat amb la possibilitat de
prorrogar-se per una anualitat més.

A Vilanova i la Geltrú, a 29 de març de 2022

Daniel Llobera
Gerent VNG Aparcaments
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