INFORME-MEMÒRIA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA EN CONTRACTES MENORS
DE 10.000 EUROS O MÉS
Anna Aviño Algarte, Enginyera Tècnica municipal i l’Alcalde, en qualitat d’òrgan de
contractació de l’Ajuntament de Cunit, emeten el següent informe-memòria de justificació de
la contractació del subministrament i instal·lació de 4 marquesines en les parades de Bus
del municipi.
1.- Justificació de la necessitat
En data 1 de desembre de 2020 es va signar el contracte administratiu per a la prestació del
servei del transport públic urbà.
Aquest servei s’està trobant amb un gran nombre d’usuaris que l’utilitzen cada dia com a
medi de transport per anar a treballar, a l’institut, al metge etc. És per això, que existeix una
demanda per part dels usuaris del servei, per la col·locació de marquesines en les parades
del trajecte del bus urbà, per tal de protegir-los de les inclemències meteorològiques.
Atès que, l’Ajuntament és el responsable del servei i atesa la demanda per part dels usuaris
del servei d’aquest mobiliari, es necessari el subministrament i instal·lació de 4 marquesines
en les parades següents:
 CEIP Sol Cunit.
 CEIP Els Cossetans.
 CAP-IES-CEIP-EB-Zona Esportiva.
El termini d’execució dels treballs serà de 10 setmanes.
El/la tècnic/a que subscriu fa constar que no s’està alterant l’objecte del contracte per a
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
3.- Aspectes econòmics

INFORMES AAA

 Jardins.

Número: 2021-0226 Data: 19/07/2021

2.- Objecte

a. Pressupost del contracte o cànon

b. Aplicació pressupostària i centre de cost
Partida pressupostària: 4411 625 0000.
Centre de cost: 16001
c.

Finançament
Municipal

4.- Perfil d’empresa
El/la tècnic/a 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:
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Base: 14.876,04- € IVA: 3.123,96- € Import total: 18.000,00- €

1.- METALICOAS MAC.
CIF: 21486315-Z
C/. Isla de Pascua núm. 4.
03699 Moralet.
Alacant
Email: metalicasmac@hotmail.com
Tel.: 680 35 53 47.

L'Alcalde, 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
Criteris d’aplicació automàtica (fins a 100 punts)

Número: 2021-0226 Data: 19/07/2021

3.- Abc Ergosistemas Alicante, S.L.
CIF: B53271193.
C/. Mariano Benlliure, núm. 19-A.
03009 Alacant
Email: rafaelgarciaalv@gmail.com
Tels.965 18 58 32.

INFORMES AAA

2.- R3 RECYMED,S.L.
CIF: B96996053
C. /Josep Melcior Gomis 10-12 B
46870 Ontinyent.
València.
Email: mariola@r3recymed.com
Tel.: 962 91 08 53.

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
 S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta
més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

Cunit, a data de la signatura electrònica
L’enginyera tècnica municipal

L’òrgan de Contractació,

Anna Aviño Algarte

Jaume Casañas Carballido
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Es valoraran les ofertes econòmiques presentades, de la manera següent:

