INFORME DE NECESSITATS

NOM: «ARRENDAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE
L'ENLLUMENAMENT ORNAMENTAL DE NADAL DE REUS»
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITAT
La necessitat que es vol satisfer és la de promoure la ciutat de Reus durant l'època de nadal, una
època molt important pel comerç de la ciutat, mitjançant la decoració de l’enllumenat especial de
nadal de les places més importants del centre de Reus, amb l’objectiu de fer el passeig i/o la visita
a la ciutat més atractiva.
INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)
No és procedent. En aquest cas es tracta d’un contracte de subministrament
CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
No s’han realitzat.
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte a la Gerent de l’Agència de Promoció de Ciutat
«Reus Promoció» qui exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del
contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual,
se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el
contracte.
En concret, tindrà les funcions següents:
- Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica
no correspongués a altres persones.
- Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la
prestació pactada.
- Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució
del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats
finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

OBJECTE
L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament, mitjançant arrendament, de
l’enllumenat ornamental de Nadal de la ciutat de Reus, concretament de les places del Mercadal,
de Prim i de la Llibertat, d’un arbre de nadal pera la plaça del Mercadal, de motius per diversos
barris de la ciutat i de garlandes per diversos arbres dels carrers del centre.
El contracte inclou:







El subministrament, mitjançant lloguer, de l’enllumenat ornamental de Nadal i de tots els
accessoris, la instal·lació del cablejat per a l’alimentació elèctrica i la realització dels
corresponents contractes dels subministraments temporals i de tots els altres tràmits
necessaris per a la seva completa instal·lació.
Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a
l’horari d’encesa establert per l’Ajuntament
El manteniment des de la instal·lació fins a la seva desinstal·lació.
La completa desinstal·lació.
Les condicions de muntatge, el manteniment, desmuntatge i la seguretat que aquestes han
d’oferir per les persones i elements.

LOTS
- Lot 1: diversos motius i elements d'enllumenat nadalenc per les places del centre.
Inclou lloguer, muntatge, manteniment i desmuntatge de diferents elements a les següents places:
1.- Plaça del Mercadal: decoració amb fil lluminós de color blanc fred dels 4 fanals del centre de la
plaça
2.- Plaça de Prim: decoració amb fil lluminós de color blanc fred dels 4 fanals del centre de la
plaça i amb fil, xarxa o cortina (a elecció) de color blanc fred dels 16 arbres (no els xiprés) situats
als laterals de la plaça
3.- Plaça de la Llibertat: decoració de 5 arbres de la zona propera al carrer Ample de color blanc
fred i instal·lació d’un/s element/s sobre el paviment a la zona de la plaça propera també al carrer
Ample.
- Lot 2: un arbre de nadal al centre de la plaça del Mercadal
Inclou lloguer, muntatge, manteniment i desmuntatge d’un arbre de 10 metres d’alçada mínima,
amb una estrella a la part superior.
- Lot 3: diversos motius d'enllumenat nadalenc per diversos barris.
Inclou el lloguer, muntatge, manteniment i desmuntatge de 40 elements de 2 models diferents,
concretament 20 unitats de cada model, d’entre 3 i 6 metres d’amplada, d’1’50 metres d’alçada
màxima i d’estructura lleugera.
- Lot 4: garlandes.
Inclou: el lloguer i instal·lació de 365 garlandes (fil lluminós blanc fred) de 10 mts de llarg amb els
transformadors de 220/24 volts corresponents, per col·locar als arbres del tomb de ravals

(concretament a diferents arbres del carrers Llovera, Prat de la Riba, Sant Joan i ravals de Jesús,
Martí Folguera, Robuster i Santa Anna).
No es contemplen limitacions als licitadors per presentar-se als tres lots.
No es contempla la possibilitat de presentar ofertes integradores

CODI CPV
31527200-8 Llums per enllumenat exterior
45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització
50232100-1 Serveis de manteniment de l'enllumenat públic dels carrers
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
(Document adjunt número 1)
DURADA
La durada d’aquest contracte es fixa per un període d’un any (temporada de Nadal 2019 - 2020)
prorrogable amb un segon (temporada de Nadal 2020-2021), a comptar des de la data que consti en
el document de formalització del contracte, en la qual també s’iniciarà la vigència del mateix.
SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
No hi ha subrogació
FINANÇAMENT
Partides pressupostàries:
- Agència de Promoció de Ciutat «Reus Promoció». Partida 21360-43231-22799 - Enllumenat de
Nadal: 15.000,00 euros + IVA, corresponent al Lot 2 .
- Departament de Via Pública de l’Ajuntament de Reus. Partida 40634-16505-22799 - Via PúblicaEnllumenat de nadal-Treballs realitz. emp.: 48.900,00 euros + IVA, corresponent als Lots 1,3 i 4.
- Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència de l’Ajuntament de Reus. Partida 3103792440-22799 Participació-PC Barris-altres realitzats altr emp: 3.300,00 euros+ IVA, corresponent
al Lot 3.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació és de 67.200,00 euros (més l’IVA que li correspongui). Es a dir
un total 81.312,00 euros.
Aquest import pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta que superi
el preu base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Aquest preu està adequat als preus del mercat.

El desglòs del pressupost és el següent:
Lot 1:
- Lloguer elements: 9.600,00 euros + IVA
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 6.400,00 euros + IVA
Lot 2:
- Lloguer elements: 9.000,00 euros + IVA
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 6.000,00 euros + IVA
Lot 3:
- Lloguer elements: 5.640,00 euros + IVA
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 3.760,00 euros + IVA
Lot 4:
- Lloguer elements: 16.080,00 euros + IVA
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 10.720,00 euros + IVA
VALOR ESTIMAT
El valor estimat del contracte és de 147.840,00 euros (més l’IVA que li correspongui), d’acord amb
el següent desglòs:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Total
Durada inicial del contracte 16.000,00 € 15.000,00 € 9.400,00 € 26.800,00 € 67.200,00 €
(1 any)
Possible pròrroga (1 any)
16.000,00 € 15.000,00 € 9.400,00 € 26,800,00 € 67.200,00 €
Modificacions previstes (20%
3.200,00 €
3.000,00 € 1.880,00 €
5.360,00 € 13.440,00 €
del pressupost anual de
licitació)
Total per Lots
35.200,00 € 33.000,00 € 20.680,00 € 58.960,00 €
TOTAL VEC
147.840,00 euros + 21 % IVA
REVISIÓ DE PREUS
No procedeix
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Procediment obert no harmonitzat
TRAMITACIÓ
Ordinària
CONTRACTE RESERVAT
No es realitza reserva per aquesta contractació.

HABILITACIÓ PROFESSIONAL
Les persones físiques o jurídiques que concorrin en aquest procediment caldrà que presentin la
corresponent documentació per acreditar que disposen, i tenen en vigor, el certificat d'inscripció
com a empresa instal·ladora d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió al Registre d’instal·lacions
tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), o en el cas de subcontractació, acreditar
el registre de les empreses que es prevengui subcontractar.
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant el volum anual de
negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims anys
conclosos, en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser
almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà de cada lot o conjunt de lots:
Si es licita pel lot 1
Si es licita pel lot 2
Si es licita pel lot 3
Si es licita pel lot 4
Si es licita pels lots 1 i 2
Si es licita pels lots 1 i 3
Si es licita pels lots 1 i 4
Si es licita pels lots 2 i 3
Si es licita pels lots 2 i 4
Si es licita pels lots 3 i 4
Si es licita pels lots 1, 2 i 3
Si es licita pels lots 1, 2 i 4
Si es licita pels lots 1, 3 i 4
Si es licita pels lots 2, 3 i 4
Si es licita per tots els lots

26.400,00 €
24.750,00 €
15.510,00 €
44.220,00 €
51.150,00 €
41.910,00 €
70.620,00 €
40.260,00 €
68.970,00 €
59.730,00 €
66.660,00 €
95.370,00 €
86.130,00 €
84.480,00 €
110.880,00 €

El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant relació dels principals serveis o treballs
realitzats d’igual o similar naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, realitzats en els
últims tres anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis
o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració
de l’empresari acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la

prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent.
L'import acumulat d'aquests treballs, en l’any de major execució, haurà de ser igual o superior a:
Si es licita pel lot 1
Si es licita pel lot 2
Si es licita pel lot 3
Si es licita pel lot 4
Si es licita pels lots 1 i 2
Si es licita pels lots 1 i 3
Si es licita pels lots 1 i 4
Si es licita pels lots 2 i 3
Si es licita pels lots 2 i 4
Si es licita pels lots 3 i 4
Si es licita pels lots 1, 2 i 3
Si es licita pels lots 1, 2 i 4
Si es licita pels lots 1, 3 i 4
Si es licita pels lots 2, 3 i 4
Si es licita per tots els lots

24.640,00 €
23.100,00 €
14.476,00 €
41.272,00 €
47.740,00 €
39.116,00 €
65.912,00 €
37.576,00 €
64.372,00 €
55.748,00 €
62.216,00 €
89.012,00 €
80.388,00 €
78.848,00 €
103.488,00 €

CLASSIFICACIÓ
No s’exigeix.
VARIANTS
No s’admeten variants.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LOT 1: DIVERSOS MOTIUS I ELEMENTS D'ENLLUMENAT NADALENC PER LES PLACES
DEL CENTRE.
1) CRITERIS OBJECTIUS: quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules
punts).

(de 0 a 60

A) Preus (de 0 a 25 punts):
Per a la valoració es farà servir la formula següent, atorgant la puntuació màxima prevista per a
cada apartat a l’oferta econòmica més reduïda, calculant la ponderació de les altres ofertes.
(Import màxim de licitació – Oferta que es valora)
------------------------------------------------------------------- X punts màxims que s'atorguen
(Import màxim de licitació – Oferta més baixa)
El preus de les ofertes econòmiques que no tinguin cap baixa, se’ls atorgaran 0 punts.

B) Característiques tècniques (de 0 a 35 punts):
Per a la valoració s’atorgarà la puntuació màxima a la proposta amb més qualitat tècnica, que serà
la que presenti, segons cada subcriteri, més nombre de metres de cable, o més potència total de
llum, o major nombre total de leds, calculant proporcionalment la puntuació de les altres ofertes.
1- Plaça del Mercadal (6 punts):
- Potència total de llum: 3 punts
- Nombre total de punts de llum/leds: 3 punts
2- Plaça del Prim (8 punts):
2.1 Decoració fil lluminós els 4 fanals: 2 punts
- Potència total de llum: 1 punt
- Nombre total de punts de llum/leds: 1 punt
2.2 Decoració arbres: 6 punts
- Nombre de metres de material: 2 punts
- Potència total de llum: 2 punts
- Nombre total de punts de llum/leds: 2 punts
3- Plaça de la Llibertat (21 punts):
3.1 Element sobre el paviment: 14 punts
- Nombre total de potència de watts/lluminositat: 5 punts
- Nombre total de punts de llum/leds: 5 punts
- Interactivitat (si el vianant pot interactuar amb les prestacions de l’element): 4 punts (s’atorgarà
un punt, fins a un màxim de 4 punts, per cada efecte lumínic diferent que pugui realitzar l’element
a instàncies del vianant)
3.2 Decoració dels arbres: 7 punts
- Nombre total d’elements decoratius: 3 punts
- Potència total de llum: 2 punts
- Nombre total de punts de llum/leds: 2 punts
2) CRITERIS SUBJECTIUS: basats en judicis de valor (de 0 a 40 punts).
Es valorarà l’estètica de la proposta de cada licitador admès segons:
Plaça de la Llibertat (element sobre el paviment):
- Disseny original: en la mesura que els models i elements d’il·luminació proposats siguin més o
menys novedosos, es a dir que sigui un disseny poc vist en relació a les ofertes de les empreses
del sector. Total 20 punts. S’estableixen 3 nivells de valoració (baix: de 1 a 8 punts / mig: de 9 a 15
punts / alt: de 16 a 20 punts).
- Vistositat visual: en la mesura que els elements i models d’il·luminació atreguin la mirada del
vianant per la combinació del seu aspecte, formes i color. Total 10 punts. S’estableixen 3 nivells de
valoració (baix: de 1 a 3 punts / mig: de 4 a 6 punts / alt: de 7 a 10 punts).
- Impacte visual: en la mesura que afecta el paisatge i l’entorn urbà on s’ha d’ubicar i que es
manifesta principalment pel contrast amb el color, forma i escala. Total 10 punts. S’estableixen 3
nivells de valoració (baix: de 1 a 3 punts / mig: de 4 a 6 punts / alt: de 7 a 10 punts).
LOT 2: ARBRE DE NADAL AL CENTRE DE LA PLAÇA DEL MERCADAL
1) CRITERIS OBJECTIUS: quantificable mitjançant l’aplicació de fórmules (de 0 a 70 punts).

A) Preus (de 0 a 25 punts):
Per a la valoració es farà servir la formula següent, atorgant la puntuació màxima prevista per a
cada apartat a l’oferta econòmica més reduïda, calculant la ponderació de les altres ofertes.
(Import màxim de licitació – Oferta que es valora)
------------------------------------------------------------------- X punts màxims que s'atorguen
(Import màxim de licitació – Oferta més baixa)
El preus de les ofertes econòmiques que no siguin cap baixa, se’ls atorgaran 0 punts.
B) Característiques tècniques (de 0 a 45 punts):
Per a la valoració s’atorgarà la puntuació màxima a la proposta amb més qualitat tècnica, que serà
la que presenti, segons cada subcriteri, major alçada o més potència total de llum, o major nombre
total de leds, calculant proporcionalment la puntuació de les altres ofertes.
- Alçada: 25 punts
- Nombre de watts de potència lumínica: 10 punts
- Nombre de punts de llum/leds totals: 10 punts

2) CRITERIS SUBJECTIUS: basats en judicis de valor (de 0 a 30 punts).
Es valorarà l’estètica de la proposta de cada licitador admès segons:
- Disseny original: en la mesura que els models i elements d’il·luminació proposats siguin més o
menys novedosos, es a dir que sigui un disseny poc vist en relació a les ofertes de les empreses
del sector. Total 10 punts. S’estableixen 3 nivells de valoració (baix: de 1 a 3 punts / mig: de 4 a 6
punts / alt: de 7 a 10 punts).
- Vistositat visual: en la mesura que els elements i models d’il·luminació atreguin la mirada del
vianant per la combinació del seu aspecte, formes i color. Total 10 punts. S’estableixen 3 nivells de
valoració (baix: de 1 a 3 punts / mig: de 4 a 6 punts / alt: de 7 a 10 punts).
- Impacte visual: en la mesura que afecta el paisatge i l’entorn urbà on s’ha d’ubicar i que es manifesta principalment pel contrast amb el color, forma i escala. Total 10 punts. S’estableixen 3 nivells de valoració (baix: de 1 a 3 punts / mig: de 4 a 6 punts / alt: de 7 a 10 punts).
LOT 3: MOTIUS D'ENLLUMENAT NADALENC PER DIVERSOS BARRIS.
1) CRITERIS OBJECTIUS: quantificable mitjançant l’aplicació de fórmules (de 0 a 64 punts).
A) Preus (de 0 a 24 punts):
Per a la valoració es farà servir la formula següent, atorgant la puntuació màxima prevista per a
cada apartat a l’oferta econòmica més reduïda, calculant la ponderació de les altres ofertes.
(Import màxim de licitació – Oferta que es valora)
------------------------------------------------------------------- X punts màxims que s'atorguen
(Import màxim de licitació – Oferta més baixa)
El preus de les ofertes econòmiques que no siguin cap baixa, se’ls atorgaran 0 punts.

B) Característiques tècniques (de 0 a 40 punts):
Per a la valoració s’atorgarà la puntuació màxima a la proposta amb més qualitat tècnica, que serà
la que presenti, segons cada subcriteri, mides, o més potència total de llum, o major nombre total
de leds, calculant proporcionalment la puntuació de les altres ofertes.
Motiu 1: 20 punts
- Mides: 10 punts
- Nombre de watts de potència lumínica: 5 punts
- Nombre de punts de llum/leds totals: 5 punts
Motiu 2: 20 punts
- Mides: 10 punts
- Nombre de watts de potència lumínica: 5 punts
- Nombre de punts de llum/leds totals: 5 punts
2) CRITERIS SUBJECTIUS: basats en judicis de valor (de 0 a 36 punts)
Es valorarà l’estètica de la proposta de cada licitador admès segons:
Motiu 1 (18 punts):
- Disseny original: en la mesura que els models i elements d’il·luminació proposats siguin més o
menys novedosos, es a dir que sigui un disseny poc vist en relació a les ofertes de les empreses
del sector. Total 6 punts. S’estableixen 3 nivells de valoració (baix: de 1 a 2 punts / mig: de 3 a 4
punts / alt: de 5 a 6 punts).
- Vistositat visual: en la mesura que els elements i models d’il·luminació atreguin la mirada del
vianant per la combinació del seu aspecte, formes i color. Total 6 punts. S’estableixen 3 nivells de
valoració (baix: de 1 a 2 punts / mig: de 3 a 4 punts / alt: de 5 a 6 punts).
- Impacte visual: en la mesura que afecta el paisatge i l’entorn urbà on s’ha d’ubicar i que es manifesta principalment pel contrast amb el color, forma i escala. Total 6 punts. S’estableixen 3 nivells
de valoració (baix: de 1 a 2 punts / mig: de 3 a 4 punts / alt: de 5 a 6 punts).
Motiu 2 (18 punts):
- Disseny original: en la mesura que els models i elements d’il·luminació proposats siguin més o
menys novedosos, es a dir que sigui un disseny poc vist en relació a les ofertes de les empreses
del sector. Total 6 punts. S’estableixen 3 nivells de valoració (baix: de 1 a 2 punts / mig: de 3 a 4
punts / alt: de 5 a 6 punts).
- Vistositat visual: en la mesura que els elements i models d’il·luminació atreguin la mirada del
vianant per la combinació del seu aspecte, formes i color. Total 6 punts. S’estableixen 3 nivells de
valoració (baix: de 1 a 2 punts / mig: de 3 a 4 punts / alt: de 5 a 6 punts).
- Impacte visual: en la mesura que afecta el paisatge i l’entorn urbà on s’ha d’ubicar i que es manifesta principalment pel contrast amb el color, forma i escala. Total 6 punts. S’estableixen 3 nivells
de valoració (baix: de 1 a 2 punts / mig: de 3 a 4 punts / alt: de 5 a 6 punts).
LOT 4: GARLANDES
1) CRITERIS OBJECTIUS: quantificable mitjançant l’aplicació de fórmules
punts).

(de 0 a 100

A) Preus (de 0 a 20 punts):
Per a la valoració es farà servir la formula següent, atorgant la puntuació màxima prevista per a
cada apartat a l’oferta econòmica més reduïda, calculant la ponderació de les altres ofertes.

(Import màxim de licitació – Oferta que es valora)
------------------------------------------------------------------- X punts màxims que s'atorguen
(Import màxim de licitació – Oferta més baixa)
El preus de les ofertes econòmiques que no siguin cap baixa, se’ls atorgaran 0 punts.
B) Característiques tècniques (de 0 a 80 punts):
Per a la valoració s’atorgarà la puntuació màxima a la proposta amb més qualitat tècnica, que serà
la que presenti, segons cada subcriteri, més potència total de llum o major nombre total de leds,
calculant proporcionalment la puntuació de les altres ofertes, o que tinguin o no l’efecte «flash».
- Nombre de watts de potència lumínica: 35 punts
- Nombre de punts de llum/leds totals: 35 punts
- Nombre de punts d’efecte «flash» (que alguns punts de llums s’encenen i apaguen amb
intermitències): 10 punts. Obtindrà 10 punts l’oferta que inclogui més efectes flash dins de cada 10
metres de garlanda, i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.
CRITERIS PER APRECIAR BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada es
tindran en compte els criteris de valoració de l'oferta econòmica i, a més, els restants criteris de
valoració per l'adjudicació.
Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes que es trobin
en algun dels següents supòsits:
1.- Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.
2.- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
3.- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja
l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4.- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que
siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una
nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número
de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
I a més, que les proposicions hagin obtingut una puntuació igual o superior al 70% en la resta de
criteris (característiques tècniques i estètiques). En el Lot 4, les característiques tècniques.
En el supòsit en el que s’apreciés una baixa anormal s’aplicaria el tràmit previst legalment.
COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISMES TÈCNIC ESPECIALITZAT
No resulta procedent la seva designació.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Es preveuen modificacions fins un màxim del 20 % del pressupost anual de licitació per a cada lot,
pel cas que es pugui apreciar que el material previst en el plec tècnic no cobreixi les necessitats
del contracte o que resultin insuficients o no produeixen l’impacte lumínic inicialment esperat.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Per la seva sostenibilitat i eficiència lumínica es obligatori que la tecnologia lumínica utilitzada sigui
bàsicament el del sistema Led o tecnologia similar que asseguri un baix consum elèctric durant tot
el període d’encesa i funcionament, d’acord a les prescripcions del R.D. 1890/2008 de 14 de
novembre pel que s’aprova el Reglament de eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior i del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
No se n’estableixen.
PENALITATS ESPECIFIQUES
A) TIPIFICACIÓ DE INFRACCIONS
Les infraccions en què pot incórrer l'adjudicatari en la prestació dels treballs es qualificaran com a
lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en el quadre següent:
1.- Infraccions lleus:
a) L'omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del treball
contractat.
b) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de
l'autoritat.
c) En general tota infracció no recollida en els apartats següents, sempre que el perjudici
ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu.
2.- Infraccions greus:
a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball encarregat.
b) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels treballs.
c) La modificació dels treballs, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
d) Incompliment dels acords o decisions de l'Ajuntament, sobre variació de detall que no
impliquin major despesa per a l'adjudicatari.
e) La realització de tres faltes lleus.
f) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament.
g) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior al oferit.
h) La inexistència de mitjans tècnics, o la manca d’operativitat d’aquests
3.- Infraccions molt greus:
a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a la prestació
dels treballs. Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres.
b) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el
treball del personal adscrit als treballs.
c) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació dels treballs.
d) Frau en la forma de realitzar dels treballs.
e) La realització de tres infraccions greus.

B) QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS PER INCOMPLIMENTS:
Les infraccions se sancionaran, excepte per aquelles que tenen una multa específica, de la
manera següent:
- Les lleus, amb multa de 30,00 euros fins a 60,00 euros
- Les greus, amb multa de 60,01 euros. fins a 300,00 euros
- Les molt greus, amb multa de 300,01 euros. fins a 600 euros, sens perjudici d’acordar també la
resolució del contracte.
L'Ajuntament determinarà la sanció adequada per a cada tipus d'infraccions, que es graduaran
d'acord amb els següents criteris:
a) Intencionalitat.
b) La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l'Administració i en general a
l’interès públic.
c) La reincidència en la comissió de faltes.
d) La negligència, o actitud culposa de l'adjudicatari.
C) EXPEDIENT PREVI
Les sancions per infraccions s'imposaran, prèvia la instrucció del corresponent expedient, amb
audiència a l'interessat.
L'expedient sancionador, s'incoarà a proposta dels Serveis Municipals per pròpia iniciativa o per
denúncies rebudes dels usuaris. En l'esmentat expedient es donarà audiència a l'adjudicatari, es
practicarà la informació i prova necessària per la justificació dels fets i s'observaran les garanties
jurídiques administratives prescrites per la normativa de Procediment Administratiu i la resta de
disposicions aplicables.
D) SANCIONS
Totes les sancions es satisfaran deduint-les de les factures, o sobre la garantia definitiva, en el seu
cas.
E) INCOMPLIMENT I PENALITAT ESPECÍFICA:
L’incompliment del termini previst per a la completa instal·lació i posada en funcionament de l’enllumenat, serà penalitzat amb 3.000,00 euros per cada dia de demora.
CAUSES DE RESOLUCIÓ
Les que es determini en la Llei de Contractes Sector Públic.
CESSIÓ DEL CONTRACTES
No s’admet.
SUBCONTRACTACIÓ
Es permet la subcontractació del muntatge, desmuntatge i el manteniment
Lot 1:
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 6.400,00 euros + IVA (40 % del total)

Lot 2:
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 6.000,00 euros + IVA (40 % del total)
Lot 3:
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 3.760,00 euros + IVA (40 % del total)
Lot 4:
- Muntatge, desmuntatge i manteniment: 10.720,00 euros + IVA (40 % del total)
REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Es tracta d’una despesa corrent, recurrent i periòdica en el funcionament dels serveis i en aquest
cas hi ha variació en l’import del contracte respecte l’executat en anualitat anterior (40.400,00
euros + més l’IVA que li correspongui) perquè s’ha incorporat novament el Lot 4 (en la licitació de
l’any passat no hi era perquè es va prorrogar el contracte anterior). El pressupost màxim de
licitació és de 67.200,00 euros (més l’IVA que li correspongui), que és la mateixa quantitat de la
licitació que es va fer a l’any 2017, en la que hi havia els mateixos lots
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