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Memòria justificativa de la necessitat de
contractar
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte de contracte és la producció industrial de l'exposició itinerant "Un Mar de
Lletres".
L'estructura

o

distribució

es

planteja

en

6

àmbits

diferents

ordenats

cronològicament, a més d’1 àmbit d'introducció i de crèdits. Cadascun dels àmbits
està format per 4 plafons que s'uneixen en parelles formant 2 mòduls expositius en
cada àmbit, ocupant un espai aproximat de 230x150x50 cms (4 m 2 de superfície
aprox.). Constarà amb un total de 24 plafons i 14 mòduls expositius.
El contracte contempla les despeses de:


Impressió i producció dels elements expositius



Caixes de transport per poder transportar-los



Subjecció i unió dels plafons amb tubs rectangulars de ferro

Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007):
Si
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Nivell de Seguretat_________________
No
X
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
La Diputació de Tarragona, a través del Servei de Cultura, dins el marc de suport
als equipaments culturals, té el projecte “Exposicions Itinerants” amb l’objectiu de
descentralitzar i acostar l’oferta expositiva per potenciar la difusió cultural en l’àmbit
territorial i apropar-la a un públic nou i diferent.
Es proposa una exposició enfocada com a eina de divulgació dels diferents
mètodes d'escriptura que s'han creat i usat a les ribes de la Mediterrània durant
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més de 5.000 anys. La conceptualització de l’exposició, elaboració dels continguts,
realització d’il·lustracions, disseny i maquetació dels plafons i elements expositius
ha estat realitzada pels alumnes i els professors de l’Escola d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona (EADT).
El pressupost contempla totes aquelles despeses de tasques de producció,
impressió dels elements expositius i caixes de transport que s'han de contractar a
una empresa externa especialitzada.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert.

2.1. Informe d'insuficiència de mitjans
Atès que la Diputació no disposa de les eines necessàries per realitzar el treball de
disseny i impressió, ja que en no disposa d’impremta, es fa necessària la
contractació externa del treball.
2.2. Justificació de no separar per lots
No es procedeix a la divisió en lots, d’acord amb el que disposa l’article 99.3 b) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, donat que la
realització independent de les diverses prestacions dificultaria la correcta execució
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del projecte, des d’un punt de vista tècnic.
3. IMPORT MÀXIM DEL CONTRACTE
Tipus de Pressupost: Màxim de Despesa
Pressupost base de licitació: 15.391,87 €
IVA 21%: 3.232,29 €
Pressupost total: 18.624,16 €
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Costos directes
Plafons impresos


28 planxes de PVC de 10 mm amb impressió directa per una cara 200x120
cm, amb 2 talls en diagonal a la part superior dreta i inferior esquerra per la
seva unió



5 planxes de PVC (figures perfilades) de 10 mm amb impressió UV directa
per una cara 200 cm d’alçada x 120 cm d’amplada.



Planxes de policarbonat “blanc gel” translúcid amb impressió UV directa per
una cara de 10 mm, fixada sobre llistons de fusta de 40x20 mm
Total ………………………… 1.620 €*

Frontisses


14 frontisses d’acer inoxidable de 700 mm de llargada x 32 mm d’amplada i
0.7 mm de gruix “tipus piano”, fixada amb caragols “tipus tirafons” per unir la
part superior.



14 tubs rectangular, estructures de fixació de ferro com a element abatible
de subjecció i unió entre els 2 plafons per unir la part inferior. D’acord amb
un prototip realitzat a l’escola que s’haurà de fabricar per part de l’empresa
adjudicatària.
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Total ………………………… 450 €*
Caixes
Caixes pel transport dels mòduls expositius i dels elements de distribució de l’espai
de l’exposició:


5 caixes de 205x130x40 cm (estructura de llistons de fusta de pi de 40x20
mm encolades entre si amb llistonatge central).



Folrament de fusta i planxes de policarbonat translúcid amb impressió UV
directa per una cara.



Taulers laterals i inferior d’ocumé de 20 mm.
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Tapa superior abatible amb frontissa contínua de piano i 2 tanques tipus
“maleta” (estructura de llistons de fusta de pi de 40x20 mm i tauler d’ocumé
de 20 mm).



4 rodes giratòries metàl·liques fixades a la part inferior de les caixes.
Total ………………………… 1.422,66 €*
*Justificació de preu: càlcul a tant alçat segons preu de mercat.

Costos indirectes


Costos exteriors (subministres, lloguer, assegurança)........... 400 €



Amortització de maquinari....................................................... 150 €

Costos Salarials
D’acord amb les Bases salarials dels convenis col·lectius corresponents, atès que el
volum de feina es calcula en dies de treball :
Cap

d'equip/responsable

impressió
Oficial de serigrafia
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Oficial Serraller

de

línia

1.983,20 €
1.243,30 €
904,50 €

Fuster oficial de primera

2.859,55 €

Pagaments Seguretat Social

3.487.43 €

Total

10.477,98 €

Matèria primera
Costos indirectes
Total

Subtotal
Benefici industrial 6%
IVA 21%
Total

3.492,66 €
550 €
4.042,66 €

14.520,64 €
871,23 €
3.232,29 €
18.624,16 €
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4. LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
Lloc de lliurament, Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni 100, 43003
Tarragona.

El termini màxim d’execució és de 3 mesos des de la data de
formalització del contracte.
5. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
La Diputació de Tarragona adjudicarà aquest procediment aplicant el criteri següent:
5.1. Oferta econòmica, fins a 10 punts
Es valorarà: assignant 10 punts a l’oferta més econòmica i a la resta s’aplicarà el criteri de
proporcionalitat en aplicació de la següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import base licitació – oferta més
econòmica)

Per l’aprovació d’ofertes anormalment baixes o desproporcionades s’aplicaran els
criteris previstos per la Diputació de Tarragona.
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6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és la Sra. Teresa Montcusí Pujol, cap de secció de
Cultura.
La cap de secció de Cultura

Teresa Montcusí Pujol
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