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Memòria justificativa
Contracte:
Subministrament de pianos per als centres d’ensenyament musical de la Diputació
de Tarragona:
Lot 1 - Escola i Conservatori de Música de Tarragona: un piano de cua
Lot 2 - Escola i Conservatori de Música de Tortosa: un piano de cua i un piano
vertical
CPV: 37311100-2 - Pianos

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE. DIVISIÓ PER LOTS
1.1. Objecte del contracte
 Lot 1: Subministrament d’un piano de cua per a l’Escola i Conservatori de Música de
Tarragona.
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Subministrament d’un piano de cua, marca Yamaha model C3X o equivalent, color
negre polit. Amb banqueta de concert graduable en altura. Mecanisme estandard de
gran precisió i estable.
 Lot 2: Subministrament d’un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa.
- Subministrament d’un piano de cua, marca Yamaha model C3X o equivalent, color
negre polit. Amb banqueta de concert graduable en altura. Mecanisme estandard de
gran precisió i estable.
- Subministrament d’un piano vertical, marca Yamaha model YUS 5 o equivalent, color
negre. Amb banqueta regulable en altura. Mecanisme estandard de gran precisió i
estable. El marc de fusta ha de ser folrat.
En ambdós lots, els subministraments respectius inclouen el transport i lliurament del
piano i dels seus accessoris (banquetes i fundes protectores) i l’afinació, revisió i
harmonització un cop instal·lats.
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D’acord amb els criteris dels professionals de les aules de piano, tant la marca Yamaha
com els models de referència, acompleixen els nivells de qualitat excel·lent que
requereixen els centres:
- Els pianos Yamaha estan considerats com els millors pianos d’estudi del món. Gràcies
a la innovació, aquesta empresa ha aconseguit incloure la tecnologia en els pianos per
brindar una major experiència pianística.
- Són pianos fabricats al Japó i la seva producció és estable a diferència d’altres
marques similars. Aquesta estabilitat reforça l’estructura del piano, millora la
ressonància, facilita l’adaptació davant de canvis de temperatura, tensions internes,
etc.
- En concret, la sèrie CX és la nova evolució dels pianos C (Conservatori) i afegeix
materials de màxima qualitat, com la fusta i l’elaboració artesana de la maquinària
interna.
- Els pianos Yamaha són els pianos que més estabilitat presenten i, per tant, els que
menys manteniment generen i els més adequats per a l’ús continuat en escoles i
conservatoris de música.
- La garantia que ofereix el fabricant és excepcional.
1.2. Divisió per lots.
Donat que l’objecte del contracte ho permet, s’ha fraccionat en lots amb l’objectiu de:
- Adaptar el subministrament a la planificació acadèmica i pressupostària de cada
centre que són unitats organitzatives independents entre sí.
- Facilitar la contractació d’empreses petites i mitjanes.
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2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
2.1. Justificació de la necessitat
Les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona a Tarragona i a
Tortosa són centres d’ensenyament de referència a la demarcació, per aquest motiu, es
fa necessari disposar d’instruments de qualitat per oferir una formació musical integral
amb totes les garanties de qualitat i funcionalitat.
Piano de cua: Escola i Conservatori de Música de Tarragona i Escola i Conservatori de
Música de Tortosa
El piano de cua ofereix unes possibilitats sonores que el diferencien d’un piano vertical
perquè permet treballar més detingudament el timbre, la sonoritat, el treball del pedal és
molt més precís, sobretot en el treball dels cursos més avançats de Grau Professional.
La mecànica d’un piano de cua ofereix la possibilitat de dominar i controlar més
qualsevol altre piano on s’hagi de tocar.
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A banda de les motivacions concretes dels departaments de piano, el subministrament
d’un piano de cua beneficien a tot l’alumnat que també són utilitzats per a realitzar
classes de cambra, classes magistrals i, sobretot, audicions.
En el cas de l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa, l’adquisició d’un piano
permetria disposar de dues sales grans amb piano de cua: el Patronat i la Sala d’Actes
del centre, fet que facilitaria realitzar audicions i activitats diverses.
Piano vertical: Escola i Conservatori de Música de Tortosa
És necessària la renovació i revisió de pianos verticals del centre per a un bon
funcionament de les aules de llenguatge musical, cambra, cor, cant, piano, etc. tant pel
que fa a l’afinació com el manteniment dels instruments. Són instruments d’us continuat
i diari, dels que se’n fa molt de servei i, per tant, anar renovant aquests pianos al llarg
dels cursos és necessitat prioritària per a un bon funcionament de les aules. Els pianos
d’alçada petita dels què es disposa actualment es troben limitats per la mecànica i han
de ser substituïts.
Actualment, el centre només disposa de set aules amb piano vertical. Ampliar el nombre
d’aules amb piano permet oferir a l’alumnat més aules d’estudi, com a recurs pedagògic
per a instruments melòdics, millor flexibilitat horària i millor aprofitament dels espais del
centre.
2.2. Informe d'insuficiència de mitjans
La Diputació de Tarragona no disposa de mitjans per prestar aquest subministrament,
per aquest motiu s’ha de contractar externament.
2.3. Justificació del procediment
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D’acord amb l’import del contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat
(art.159.4 a LCSP), amb criteri avaluable de forma automàtica.

3.-COMPLIMENT DELS PRINCIPIS D’ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, es valoren les repercussions del contracte:
- Estabilitat pressupostària: Sense repercussions
Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrent ni en
els futurs.
- Sostenibilitat financera: Sense repercussions
Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada
prèviament l’operació financera.
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4.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Els instruments s’hauran de transportar degudament embalats i protegits. El
deteriorament dels pianos com a conseqüència de la seva manipulació durant el
transport i descàrrega serà imputable a l’adjudicatari.
Durant el lliurament del subministrament els centres estaran en servei, per aquest motiu,
l’empresa adjudicatària estarà obligada a compatibilitzar el lliurament amb l’activitat del
centre de manera que s’interfereixi el mínim possible.
5.- GARANTIA
La garantia del contracte i la garantia tècnica de l’instrument serà de 5 anys.
6.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
6.1. Pressupost:
El pressupost màxim de licitació del subministrament, és de 63.250,41 €, al qual, afegint
el 21 % d’IVA fa un total de 76.533 €, distribuït per lots de la manera següent:
preu

IVA 21 %

Total

25.450,41 €

5.344,59 €

30.795 €

Piano de cua

25.450,41 €

5.344,59 €

30.795 €

Piano vertical

12.349,59 €

2.593,41 €

14.943 €

63.250,41 €

13.282,59 €

76.533 €

Lot 1: Escola i Conservatori de Música de Tarragona:
Piano de cua
Lot 2: Escola i Conservatori de Música de Tortosa:

Total:

En el cas del Lot 2, les ofertes s’hauran de presentar desglossant l’import unitari de
cadascun dels instruments.
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No s’estableixen límits en la presentació d’ofertes
6.2. Justificació de l'import:
El pressupost base de licitació s’ha calculat en base al criteri dels professionals
departaments de piano dels centres, tenint en compte els preus de mercat.
6.3. Crèdit pressupostari:
La despesa de 76.533 €, IVA del 21 % inclòs, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents:
Exercici Orgànic Programa
Lot 1 - Escola i Conservatori de Música de
Tarragona: piano de cua
Lot 2 - Escola i Conservatori de Música de
Tortosa: piano de cua i piano vertical

Econòmic

Import

2019

2031

324

63900

30.795 €

2019

2033

324

63900

45.738 €

7. VALOR ESTIMAT
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Import VEC
Lot 1 - Escola i Conservatori de Música de Tarragona: piano de cua
Lot 2 - Escola i Conservatori de Música de Tortosa: piano de cua i
piano vertical
Total VEC (IVA exclòs):

25.450,41 €
37.800,00 €
63.250,41 €

8. LLOC I TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini de lliurament dels pianos serà, com a màxim de 3 mesos, des del dia següent
de la formalització del contracte. El termini màxim per dur a terme l’afinació serà d’1 mes
a partir de la data de lliurament del bé.
Lloc de lliurament:
 Lot 1: Subministrament d’un piano de cua per a l’Escola i Conservatori de Música de
Tarragona:
Escola i conservatori de Música de Tarragona
C/Cavallers, 10 43003-Tarragona
 Lot 2: Subministrament d’un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa:
Piano de cua:
Patronat Obrer
C/Mercader, 5 43500-Tortosa

Piano vertical:
Escola i Conservatori de Música de Tortosa
C/de la Rosa, 6 43500-Tortosa

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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El criteri que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest contracte per tal d’escollir la
millor oferta serà el preu total: Oferta econòmica de 0 a 10 punts
Les ofertes (preus sense IVA) s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant el
càlcul següent:
Puntuació = (Preu de l’oferta més econòmica) / (preu de l’oferta a valorar) x 10.
Els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de tots els
licitadors, obtenint aquesta 10 punts.
Juntament amb l’oferta econòmica, l’empresa licitadora haurà de presentar una
descripció detallada de l’instrument (catàlegs, fotos, fitxes tècniques etc.,) on constin les
característiques tècniques a les que es fan referència en aquest plec.
El pressupost inclourà les despeses complementàries que s’originin en el compliment
del contracte (despeses de transport i de càrrega i descàrrega, si és el cas, i el cost de
l’afinació)

10. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
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10.1. Solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis en l’àmbit del contracte ha de ser per un import igual o
superior a l’import del lot o lots als què vulgui optar, en el millor exercici dintre dels tres
últims anys.
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil
o en el registre oficial que correspongui.
10.2. Solvència tècnica:
Relació dels principals subministraments realitzats en els tres últims exercicis, de
naturalesa igual o similar a l’objecte del contracte, amb indicació de dates, destinataris
(públics o privats) i l’import corresponent.
S’acreditarà amb la presentació de certificats expedits per l’òrgan competent si és una
entitat pública o una declaració si és tracta d’un subjecte privat.
11. PAGAMENT
L’empresa adjudicatària haurà de presentar la factura una vegada els centres hagin
recepcionat els instruments, indicant les dades següents, en cada cas:
Escola i Conservatori de Música de Tarragona:
Oficina comptable: L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001051
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Escola i Conservatori de Música de Tortosa:
Oficina comptable: L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001059

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Les persones responsables del contracte són:
Lot 1: Subministrament d’un piano de cua per a l’Escola i Conservatori de Música de
Tarragona: director/a
Lot 2: Subministrament d’un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i Conservatori
de Música de Tortosa: director/a

Tarragona, 19 de novembre de 2019
La cap de l’Àrea dels Subministraments d’Assistència al Ciutadà
Pilar Casas Rom
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