MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT, MODALITAT D’ARRENDAMENT, D’UNA MÀQUINA
ARTICULADA MULTI ÚS PER LA BRIGADA D’OBRES MUNICIPAL.
1.L’objecte del contracte.
Subministrament d’una màquina articulada multi ús per a la brigada d’obres municipal.
2. Justificació de la necessitat i insuficiència de mitjans
La Brigada Municipal d’Obres disposava d’un Dumper amb pala com a maquinaria
auxiliar per a realitzar les feines de manteniment i reparació de l’espai públic municipal.
Un cop donat de baixa, al arribar al final de la seva vida útil, és necessari renovar
aquesta màquina per no deixar la brigada sense les eines necessàries per seguir
realitzant la seva feina.
Per substituir el Dumper, s’ha buscat una màquina polivalent, que no només ofereixi
un servei similar al Dumper, si no que permeti en determinats moments, oferir ajudes
en altres aspectes com treure neu dels carrers, carregar i descarregar càrregues
pesades dels camions, etc... gracies a eines accessoris que es poden adquirir a part o
en determinats moments llogar.
3. Termini d’execució del contracte
La durada del contracte s’estableix a 4 anys, a comptar des de l’endemà de la
formalització del contracte
Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar.
4. Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació del contracte
El present contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert simplificat abreujat
regulat a l’article 159.6 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de
clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.

5. Valor estimat i pressupost de licitació

El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació i publicitat ascendeix a 56.400,00 € (abans IVA) / 68.244,00 €
(IVA inclòs), amb el següent detall:

Concepte
Import (IVA exclòs)
Pressupost
de
licitació
56.400,00 €
global
Import modificacions (20%)
0
Import possibles pròrrogues
0
TOTAL
56.400,00 €

Import (IVA inclòs)
68.244,00 €
0
0
68.244,00 €

6. Consignació pressupostaria
La despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostaria:
12200 1550 2040001
Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides del pressupost que s’aprovin per a altres
exercicis, a fi de poder atendre les obligacions que meritin aquesta contractació, de
conformitat amb el què estableix l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
7. Solvència tècnica i econòmica
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, de conformitat amb la clàusula 156.6 de la LCSP.
El licitador haurà d’estar inscrit el Registre Oficial de Licitadores o a l’equivalent
autonòmic (RELI.)
8. Criteris d’adjudicació
1. Oferta econòmica: 60 punts.
2. Reducció del termini de lliurament: 20 punts
3. Oferiment de màquina de substitució mentre es fan operacions de reparació o
manteniment: 10 punts.
4. Per la reducció de la petjada de carboni en la realització de les revisions de
manteniment i reparacions de la màquina: 10 punts
9. Condicions especials d’execució
Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa
contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
L’Ajuntament de Ripoll podrà exigir l’acreditació documental del compliment d’aquestes
condicions. En cas d’incompliment el contractista haurà de presentar la corresponent
justificació per escrit i, si fos insuficient a judici de l’òrgan de contractació, procedirà la
imposició de les sancions previstes en el present plec.

