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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Amb motiu de la propera reforma i ampliació de les plantes baixa i primera de
l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona és necessari el moblament
(subministrament i col·locació de mobles nous) d'uns espais de les plantes baixa i
primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.
Justificació del procediment: pressupost d’execució per contracta per import total de
83.479,57 € (IVA inclòs).

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del present contracte és el moblament (subministrament i col·locació de
mobles nous) d'uns espais de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny
de Tarragona, definit en el plec i desenvolupat en el document annex, "Projecte de
moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona"
(expedient número 2017-2980 del SAM - Diputació de Tarragona) redactat per
Albert Jené Pla, arquitecte de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de
Tarragona.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007):
SÍ ›
Nivell de Seguretat __________

NO ›X
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3.- DIVISIÓ EN LOTS
El contracte s'ha dividit en els lots següents:
Lot 1:
01 ARMARIS OFICINA
02 PRESTATGE PARET
03 CADIRES
Pressupost base de licitació(sense IVA) = 34.487,62 €
Pressupost base de licitació (amb 21% IVA) = 41.730,02 €
Lot 2:
01 PRESTATGERIA CORREU INTERN
02 GUIXETES PERSONAL
03 PRESTATGERIES BIBLIOTECA
04 TAULES DESPATX i PRESIDÈNCIA
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05
06
07
08
09

TAULES COL·LECTIVES
TAULES RODONES
TAULES MENJAR
BUCS
BURRA ABRICS

Pressupost base de licitació(sense IVA) = 34.503,76 €
Pressupost base de licitació (amb 21% IVA) = 41.749,55 €

4.- PRESSUPOST
Tipus de Pressupost: Pressupost base de licitació
Pressup. base
de licitació

Lot 1
Lot 2

IVA 21%

Pressupost
total

34.487,62
34.503,76

7.242,40
7.245,79

41.730,02
41.749,55

68.991,38

14.488,19

83.479,57

Els costos del subministrament es justifiquen en el projecte que ha estat redactat
per l’arquitecte de la Unitat d’Arquitectura Municipal del SAM de la Diputació de
Tarragona (Expedient SAM 2017-2980), Sr. Albert Jené Pla, i que s’annexa a aquest
expedient de contractació.
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5.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació: 68,991,38 €
Import de les prorrogues: 0 €
Import de les modificacions previstes ( ): 0 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 68,991,38 €

6.- LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
Lloc de lliurament :
LOT 1: Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, ctra. de Valls, s/n
LOT 2: Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, ctra. de Valls, s/n
Termini de lliurament :
Les actuacions de moblament del contracte es faran en tres fases (Fase 1, Fase 2 i
Fase 3) coordinades amb les tres fases de l'obra de reforma arquitectònica que s'ha
d'executar a l'edifici. Per aquest motiu els terminis no es compten des del moment
de l'adjudicació sinó des dels avisos dels responsables de la Diputació de
Tarragona; i són els següents:
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• 10 dies naturals, a comptar des de l'avís de "finalització de l'obra ZONA
ADMINISTRACIÓ" del responsable de la Diputació de Tarragona, per a executar els
treballs de la Fase 1 (els mobles ja s'han d'haver encarregat al fabricant des del
moment de l'adjudicació). Data estimada de l'avís: Principis de Juny de 2019.
• 10 dies naturals, a comptar des de l'avís de "finalització de l'obra ZONA
BIBLIOTECA i SERVEIS" del responsable de la Diputació de Tarragona, per a
executar els treballs de la Fase 2 (els mobles ja s'han d'haver encarregat al
fabricant des del moment de l'adjudicació). Data estimada de l'avís: Principis de
Juliol de 2019.
• 10 dies naturals, a comptar des de l'avís de "finalització de l'obra SALA D'ACTES"
del responsable de la Diputació de Tarragona, per a executar els treballs de la Fase
3 (els mobles ja s'han d'haver encarregat al fabricant des del moment de
l'adjudicació). Data estimada de l'avís: Principis de Juliol de 2019.
• Si l'avís del representant de la Diputació és un avís conjunt per a les tres fases
anteriors, o per a dues d'elles, el termini serà de 20 i 15 dies naturals,
respectivament.
7.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Automàtics
Tots els lots es valoraran de forma separada, podent-se adjudicar en cada cas a un
licitador diferent.
L’òrgan de contractació valorarà cada oferta (fins a 20 punts) seguint els criteris
següents:
1. Econòmic ............................................. fins a 18 punts
Es puntuarà l’import de l’oferta econòmica presentada pel licitador, aplicant la
fórmula següent:
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18 x (preu de l’oferta més baixa/preu de l’oferta que es puntua)
2. Termini de garantia ............................... fins a 2 punts
Es puntuarà l'ampliació del termini de garantia presentada pel licitador aplicant el
valor següent:
1 punt per cada any d'ampliació, del termini de garantia mínim de 2 anys exigit al
punt 8, fins a un màxim de 2 anys (2 punts).

Per valorar si el preu que consta en les ofertes és anormalment baix es tindran en
compte els criteris establerts en l’article 149 del LCSP.
8.- MODIFICACIONS
No s'especifiquen
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