Districte de Ciutat Vella
Departament de Recursos Interns

Informe de necessitat i idoneïtat del contracte
Objecte contracte : Serveis d'impressió materials de comunicació
Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs) : 35.000,00 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, ha de contractar el servei
d'impressió de material per a la difusió i divulgació d'activitats , actes i altres
manifestacions al Districte de Ciutat Vella.


Necessitat del contracte.

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les competències
municipals i té com a finalitat / objectiu la divulgació d'activitats, actes i altres
manifestacions al Districte de Ciutat Vella, relacionades amb l'impuls de l'activitat del
districte que es deriven dels òrgans de govern i participació, així com de la vida
associativa dels barris que conformen el districte.
Es considera, per tant, que segons prescriu l’article 116.4.e) hi ha una clara i
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el
contracte.
Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives per
les següents raons: la prestació dels serveis d'impremta per tal d'elaborar els diferents
productes de comunicació necessaris que garanteixin la bona difusió de les activitats
que realitza tant el districte com a institució, així com les diferents associacions i
entitats que formen part de la vida associativa i que requereixen del suport municipal
per donar-les a conèixer.


No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització
pròpia de l’objecte contractual.

L’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte del contracte per no disposar
dels mitjans tècnics i materials per realitzar aquest servei.


Pressupost base de licitació i Valor estimat.

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser
de quantia 35.000,00 euros. El pressupost net de 28.925,62 euros i l'IVA de 6.074,38
euros, amb un tipus del 21%.
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es
considera que és el següent:
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Costos Directes
Serveis d'impressió
TOTAL

Import €

Costos Indirectes
Despeses generals i benefici industrial
TOTAL
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Import €
26.296,02
26.296,02

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)

2.629,60
28.925,62

El VEC d'aquest contracte s'estima en 28.925,62 euros. Els conceptes que inclou son:
Any
2019
TOTAL



Prestació
28.925,62
28.925,62

VEC
28.925,62
28.925,62

Justificació del perquè no es divideix en lots.

D'acord amb la previsió de l'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir
l'objecte del contracte en lots perquè el tipus de servei i els seu abast no requereix
dividir la prestació en diferents àrees que apleguin lots.


Requeriments de solvència econòmica i financera.

D’acord amb la previsió de l’article 87.1 a) LCSP el volum anual de negocis , referit al
millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o
en funció de les dates de constitució d’inici de les activitats de la empresa ha de tenir
un valor igual o superior de 30.000 €.
l


Requeriments de solvència tècnica i professional.

D’acord amb l’article 90. 1. a) de LCSP l’import anual sense incloure els impostos,
que la empresa licitadora ha de declarar com a executat l’any de superior execució
en el decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 30.000 €.


Procediment d’adjudicació.

Es proposa la utilització del procediment d'adjudicació obert que és considerat en
l'article 156 LCSP com a un procediment ordinari d'utilització preferent.
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Criteris d’adjudicació.

Els criteris d'adjudicació que es consideren més eficients per a la selecció de l'oferta a
partir de la millor relació qualitat-preu són els següents:
Criteris de caràcter automàtic. Puntuació total: 12

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

- Per la millora de l'oferta econòmica presentada. Ponderació: 4 punts.
Amb aquest criteri es pretén valorar especialment aquestes característiques:
La millor oferta econòmica atenent també a una prestació de servei que garanteixi la
qualitat.
Es proposa utilitzar la fórmula següent:
S'atorgarà la màxima puntuació en l'oferta que presenti un percentatge més elevat de
descompte aplicable a tots els preus establerts en el plec de prescripcions tècniques. I
0 punts a la que no ofereixi cap descompte. Les altres ofertes seran valorades
proporcionalment entre aquests dos paràmetres.
- Per la millora en la reducció del termini de lliurament del material
La rapidesa en el lliurament del material tenint en compte la necessitat de disposar d'un
servei efectiu i eficaç en cas que la circumstància ho requereixi suposarà una puntuació
màxima de 8 punts, seguint

Cartell
Díptic/tríptic
Resta de desplegables
Octavetes
Programes d'activitats
Plòter

termini de lliurament
establert al plec
2 dies hàbils
3 dies hàbils
3 dies hàbils
2 dies hàbils
3 dies hàbils
3 dies hàbils

Fulletons (tipus guies, grapats)

4 dies hàbils

Nou termini de
lliurament en:
1 dia hàbil
2 dies hàbils
2 dies hàbils
1 dia hàbil
2 dies hàbils
2 dies hàbils
3 dies hàbils o
2 dies hàbils

total punts



puntuació
1
1
1
1
1
1
1
2
8

Penalitats per morositat en el compliment del termini total.

Es considera necessari que, d'acord amb la previsió de l'article 193.3 LCSP, si es
produeix pel contractista demora respecte el compliment del termini total, la penalitat
diària sigui de 0,60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, l'IVA exclòs.
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Es justifica aquesta penalitat diferent a l'establerta com a tipus en l'apartat 3 de l'article
193 LCSP, pels motius als efectes d'una correcta execució del contracte.


Condicions especials d’execució.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es considera necessari, d'acord amb la previsió de l'article 202 LCSP, establir la
següent condició especial d'execució del contracte que es consideren vinculades amb
el seu objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari:
De caràcter ambiental:
-Compliment a la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els
elements de comunicació.
-Compliment a la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els
elements de paper.
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