INFORME-MEMÒRIA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA EN CONTRACTES MENORS
PER A LA REDACCIÓ DE PLECS DEL SERVEI D NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE
RESIDUS
ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, Secretari general i l’Alcalde, en qualitat d’òrgan de
contractació de l’Ajuntament de Cunit, emeten el següent informe-memòria de justificació de
la contractació d’assistència tècnica per a la preparació de l’informe de justificació i el plec
tècnic dels nous serveis de la neteja viària i la recollida de residus a Cunit.
1.- Justificació de la necessitat
Atès que es necessita el coneixement amb profunditat i especialitzat en la matèria per
establir les especificacions tècniques que requereix el servei a contractar.

3.- Aspectes econòmics
a.
b.
c.

Pressupost del contracte o cànon 14.900€ + 3.129 € d’IVA = 18.029€ (IVA inclòs)
Aplicació pressupostària 1510 2279901
Finançament propi

4.- Perfil d’empresa
El tècnic que subscriu proposa sol·licitar pressupost per a l’execució d’aquest contracte a les
empreses que es detallen a continuació, tenint en compte que la seva activitat està
directament relacionada amb l’objecte d’aquest contracte:
1.- SERGASA ENGINYERIA
Edificio Blondel 21, 3a planta
25002, Lleida
B25244302
pm1@sergasa.com
Att. Pere
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El tècnic que subscriu fa constar que no s’està alterant l’objecte del contracte per a
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
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Assistència tècnica per a la preparació de l’informe de necessitat i del plec tècnic dels nous
serveis de la neteja viària i la recollida de residus a Cunit, que entre d’altres, ha d’incloure:
- Elaborar estudi definitiu de costos del nou contracte (memòria econòmica detallada)
- Elaborar estructura de costos
- Assistència tècnica en el procediment de definició de la fórmula de revisió de preus
- Elaborar plec tècnic en col·laboració amb els tècnics municipals
- Elaborar informe justificatiu i proposta de criteris de valoració

Número: 2021-0114 Data: 09/08/2021

2.- Objecte

2.- Espai d’emprenedors SL (ECOEMPRENEDORS)
B66937574
Av. Meridiana, 354 3-C
08027-Barcelona
info@ecoemprenedors.com
Att. Dolors

L'Alcaldessa, en qualitat d'òrgan de contractació, fa constar que no existeix vinculació entre
els contractistes proposats i que no s'està alterant l'objecte a fi d'evitar l'aplicació dels
llindars de la contractació menor d'acord amb l'art. 118.1 de la LCSP.
5.- Criteris de valoració

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera següent:
- L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- S’atorgaran 0 punts a les empreses que no presentin millora del pressupost.
- La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
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Millora del pressupost de licitació (fins a 100 punts)
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3.- LOVIC disseny i control serveis urbans SL
B43839679
C/ Sants, 125 Principal 1ª
08028 - Barcelona
lovic@lovic.cat
Att. Vicenç

Preu de l’oferta que es puntua

3.- L'Alcalde, en qualitat d'òrgan de contractació, fa constar que no s'està alterant l'objecte a
fi d'evitar l'aplicació dels llindars de la contractació menor d'acord amb l'art. 118.1 de la
LCSP.
Cunit, a data de la signatura electrònica
El Secretari
Adolf Barceló Barceló

L’òrgan de Contractació,
Jaume Casañas Carballido
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Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica

