Ajuntament de Moià

Departament: Secretaria
Tema: Licitació contracte menor arranjament 7 habitatges
Expedient: 2016/2019

Decret d’Alcaldia pel qual es licita el Contracte Menor de les
obres d’arranjament de set habitatges per a persones grans
Fets

Atès que es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 40.000
euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti d'altres
contractes,
Considerant que els contractes menors no poden tenir una durada superior a un
any ni ser objecte de pròrroga,
Considerant que la tramitació de l'expedient dels contractes menors només exigeix
l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, així
com demanar tres ofertes, com a mínim i formalitzar el contracte quan l’import de
l’adjudicació sigui superior a tres mil Euros, IVA inclòs.
Considerant nogensmenys el que s’acaba d’exposar, que s’estima més apropiat
de licitar el contracte projectat, per respecte als principis de llibertat d'accés a les
licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de
tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i control de la despesa, i el principi d'integritat, una eficient utilització
dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de
serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la
salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més
avantatjosa.
Vista la fiscalització favorable de l’Interventor Municipal, d’acord amb el número
d’operació 81/2019 – 220190008606.

Fonaments de Dret
➢ Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
➢ Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Moià.
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Considerant que els contractes menors poden adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària
per realitzar la prestació,

Número: 2019-0821 Data: 25/10/2019

Vista la iniciativa impulsada per la regidoria de Serveis Socials proposant la licitació
del contracte menor de les obres d’arranjament de set habitatges per a persones
grans.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, a proposta de la Regidora Delegat de Serveis
Socials i en exercici de les competències que té atribuïdes per la legislació de règim
local vigent,

Decreta
Primer. Licitar el Contracte Menor les obres d’arranjament de set habitatges per a
persones grans mitjançant la publicació de les condicions d’aquesta oferta que es
descriuen a l’Annex al Perfil de Contractant.
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Objecte del Contracte: Arranjament d’habitatges per afavorir l’autonomia personal
Durada: Es realitzaran les obres en un termini màxim de tres dies per domicili
garantint l’adequada realització dels arranjaments pel que fa a la qualitat, les
condicions d’execució i/o col·locació, així com les corresponents mesures de seguretat
i salut, això suposen un total de 21 dies d’execució.
Tipus de licitació: El tipus de licitació és de 13.363,64 € més IVA (16.170,00 € IVA
inclòs). Les ofertes s’hauran de fer a la baixa. No s’admetran ofertes superiors al tipus
de licitació.
Termini de presentació d’ofertes: deu dies naturals.
Condicions especials: Confidencialitat dels domicilis dels arranjaments fins al
moment de l’adjudicació
Criteris d’adjudicació: El contracte s’adjudicarà en funció de la millor relació
qualitat/preu de l’oferta.
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Annex I
Condicions de l’oferta

Cada domicili s’identificarà inicialment amb un número d’expedient al que anirà
associat un informe de prescripcions d’actuacions i que es detallaran a la licitació i
s’identificaran com a document Annex IV Informe de prescripcions d’actuacions.
Cadascun d’aquests informes constarà del seu propi índex:
1.- Sol·licitant
1.1.- Dades de l'expedient
2.- Resum d'actuacions a dur a terme
3.- Detall de les actuacions
3.1.- Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost (faltarà afegir als imports el
21% d’IVA corresponent)
3.2.- Fotografies
3.3.- Croquis
4.- Condicions de les actuacions
4.1.- Dimensions i/o condicions d'ús
4.2.- Condicions d'execució
4.3.- Condicions de seguretat i salut
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Annex II

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

BENEFICIARI - EXPEDIENT
2019-08138-001
2019-08138-002
2019-08138-003
2019-08138-004
2019-08138-005
2019-08138-006
2019-08138-008

Cost previst arranjaments
PA

A JUSTIFICAR

Import màxim a executar

IVA 21%
2.316,16 €
2.163,66 €
2.006,10 €
1.353,17 €
1.605,17 €
2.079,25 €
2.278,37 €

11.406,51 €

13.801,88 €

1.957,13 €

2.368,12 €

13.363,64 €

16.170,00 €

Número: 2019-0821 Data: 25/10/2019

NUM
1
2
3
4
5
6
7

COST
ARRANJAMENT
1.914,18 €
1.788,15 €
1.657,93 €
1.118,32 €
1.326,59 €
1.718,39 €
1.882,95 €

D219

A continuació s’adjunta la taula resum dels imports màxims previstos per habitatge,
així com la creació d’una Partida Alçada (PA) amb un import màxim reservat per
imprevistos possibles davant dificultats constructives observades durant l’execució de
les obres o qualsevol altre problema que pugui sorgir durant aquesta execució i
justificat i aprovat prèviament per la Direcció Facultativa de les obres.
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L’Alcalde, Dionís Guiteras Rubio.
En dono fe, el Secretari accidental, Lluís Clopés Solà
Signat electrònicament al marge.

