Títol Informe justificativa per la contractació de subministrament d'aigua
embotellada mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o
20 litres de capacitat, per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament de
Constantí.
Unitat que promou la contractació: Contractació
1. OBJECTE
*Objecte del contracte: subministrament d'aigua embotellada mitjançant fonts
refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de capacitat, per a diverses
dependències municipals de l’Ajuntament de Constantí
*CPV: 65100000-4
*Fraccionament en lots:
Si,
No, Aquesta licitació no es divideix en lots ja que la divisió en lots de l'objecte del
contracte dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista
tècnic i comportaria risc per a la correcta execució del contracte, en implicar la necessitat de
coordinar la instal·lació i manteniment de les diferents fonts, qüestió que podria veure's
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes
diferents
Es reserva el dret a participar en el procediment a centres Especials d'Ocupació d'
iniciativa social o empresa d'inserció o altres organitzacions:
Si,
No
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
*Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
L’Ajuntament de Constantí, no disposa d’aigua embotellada per al consum humà pel seus
treballadors, i tenir una font d’aigua a la feina, és fonamental pel correcte funcionament, el
benestar dels treballadors i per crear un ambient idoni de treball, i per aquest motiu es
justifica la necessitat de contractació del subministrament d’aigua embotellada mitjançant
les fonts refrigerades, gots d’un sol ús i bidons de 20 litres de capacitat pels diferents
edificis municipals.
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
*Pressupost base de licitació:
Tipus o preu base de la licitació:

5.577,60

IVA (10 %) aigua:

452,16

IVA (21 %) gots no reutilitzables:

221,76
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INFORME DEL SERVEI

PEC total:

6.251,52

*Valor estimat del contracte: ................. €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Any

VE prestació

2019

2.788,80

2020

2.788,80

VE eventuals
pròrrogues

Modificacions
VE Prestació Ctte.

Pròrroga

477,60
477,60

2021

2.788,80

477,60

2022

2.788,80

477,60

Total

5.577,60

TOTAL

5.577,60

955,20

955,20

13.065,60

*Revisió de preus:
No
Si de conformitat amb la memòria adjunta.
*Subrogació de personal:
No
Si
2310-22101;

És adequada la valoració que s’incorpora a l’expedient sobre les repercussions
del nou contracte en relació als compliments dels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera:
Si
4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
Restringit
Contracte harmonitzat:
Si
No
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
No
*Condicions especials d'execució del contracte:
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*Existència de crèdit
Aplicació pressupostària: 92000–22101; 32100-22101; 3321-22101;
3261-22101; 3262-22101; 334-22101; 2310-22101; i 33700-22101
Exercici: 2019 i 2020
Import: 5.577,60 € anuals
Percentatge IVA: 10% i 21%
Import IVA: 673,92 €

Condiciones de caràcter ambiental:
1.Referents a la gestió dels residus (condiciones d’execució):
1.a. L’aigua no es servirà en garrafes d’un únic ús. El contractista subministrarà l’aigua en
garrafes retornables, ja siguin de la pròpia empresa o del seu subministrador.
1.b. Els gots servits tindran que ser biodegradables de cartró (podran incorporar una capa
de plàstic que els faci impermeables).
Verificació de les condicions d’execució:
Verificació del compliment de la clàusula 1.a.: El caràcter retornable de les garrafes haurà de
figurar explícitament en el propi recipient o en la seva etiqueta, o bé l’empresa haurà de
demostrar-lo mitjançant la documentació oportuna.
Verificació del compliment de la clàusula 1.b.: Els gots o el seu envàs d’entrega, hauran
d’estar retolats amb la marca que acrediti la seva biodegradabilitat o bé es podrà consultar
la documentació on constin les seves característiques.
*Durada: 2 anys
Prorrogable:
Si, una pròrroga de dos anys més
No
Garantia provisional:
Si
No
Termini de garantia previst: 6 mesos
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
En aquest contracte no s’estableix acreditació de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional per ser un contracte de serveis d'import inferior a 35.000,00 euros, de
conformitat amb l'article 159.6.b de la LCSP.
Es requereix compromís de dedicar o adscriure al contracte: No

Oferta econòmica. Màxim 100 punts.
• Preu litre d’aigua........................................87 punts.
• Preu got 200 cc..........................................13 punts.
En la licitació de l'expedient per a l'adjudicació del subministrament objecte de contracte, es
procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts.
La puntuació total serà el resultat de sumar la puntuació obtinguda pel preu del litre d'aigua
+ la puntuació obtinguda pel preu del got.
La puntuació s’obtindrà de conformitat amb la fórmula matemàtica següent per a cadascuna
de les opcions:
-

Aigua:

Puntuació = 87 x
-

Got:

Puntuació = 13 x
En cas d'igualtat en les proposicions presentades, es decidirà l'adjudicació del contracte al
licitador que hagi declarat major percentatge de treballadors amb discapacitat en plantilla,
superior al 2% d'obligat compliment i finalment si continua l'empat en les proposicions
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Criteris per adjudicar el contracte:
Criteris objectius:

presentades, es decidirà l'adjudicació entre elles, per sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria.
Criteris subjectius: No
*Composició de la Mesa de contractació, i si escau Comitè d'experts:
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
President: Oscar Sánchez Ibarra, Alcalde Constantí, suplent Vicenç Maceira Barbosa.
Vocal: Ignacio Rio Santos, suplent Andrés Caballero Gómez Casero,
Vocal: Baldomero Rovira Lopez, suplent Montse Franquès Torrents,
Vocal: Ventura Gallart Segala , suplent Montse Franquès Gil,
Modificació del contracte:
No
Si,
els mateixos termes i condicions que la resta d'edificis.
Les modificacions s'han comptabilitzat en base a les mitjanes de consum de l'anualitat
2017, estimant els següents consums mitjans:
Consum d'aigua
Consum mitjà de tots els edificis = 31 garrafes.
31 garrafes = 620 litres de consum anual x 1 edificis = 620 litres.
620 litres x 2 anys = 1.240 litres
1.240 litres x 0,30 euros litre = 372,00 euros.
Consum de gots no reutilitzables i biodegradables
Consum mitjà de tots els edificis = 1.320 gots x edifici
1.320 gots x 1 edifici = 1.320 gots
1.320 gots x 2 anys = 2.640 gots.
Els imports de 372,00 euros i de 105,60 euros per a les dues anualitats euros han estat
comptabilitzats als efectes del càlcul del valor estimat dels contractes per a l'elecció del
procediment de licitació.
*Responsable del contacte:
Documentació adjunta:
*Memòria justificativa de la revisió de preus de conformitat amb la RD 55/2017, de 3 de
febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l'economia espanyola aprovada per l'òrgan de contractació.
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Concessió de serveis: Estudi de Viabilitat
Concessió d'obres: Avantprojecte de construcció i explotació d'obres
Serveis: Informe d'insuficiència de mitjans.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
Informe procediment per altres mitjans no electrònics.
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2.640 gots x 0,04 euros got = 105,60 euros
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Signatura responsable unitat gestora

