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ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

Memòria justificativa del contracte
Núm. d'expedient

8004330008-2020-0012876

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
1.1 De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes
d’idoneïtat que justifiquen la contractació són:
-

Dotar el centre de formació de la Boca de la Mina de Reus del grup
electrogen necessari per poder desenvolupar la seva activitat.

1.2 El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, tramitació
abreujada, perquè el seu valor estimat és inferior a 80.000 euros i no hi ha cap
criteri d’adjudicació quantificable mitjançant un judici de valor.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la instal·lació d’un grup electrogen al centre de
formació de la Boca de la Mina de Reus, per complir amb la normativa vigent que
marca el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
Codi CPV: 45317000-2
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Tractament de dades de caràcter personal (ref. reglament LOPD 1720/2007): NO
3. DIVISIÓ EN LOTS
De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del
contracte en lots perquè:
-

L’envergadura de l’obra no ho requereix.

4. PRESSUPOST
Pressup. base de licitació:....56,029.52 €
IVA 21%:.............................. 11,766.20 €
Pressupost total: ..................67,795.72 €
Aquest pressupost té el següent desglossament:
CAPÍTOL RESUM
01
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

IMPORT €
3.578,08
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IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
RAM DE PALETA
GUIX LAMINAT
PAVIMENTS
REVESTIMENTS
FUSTERIA
SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI
ENVIDRIAMENTS
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ FUMS
INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
MAQUINÀRIA
AJUDES PALETA
SEGURETAT I SALUT

1.056.29
794,49
400,55
558,91
1.377,46
1.035,32
394,31
10.875,21
9.116,60
928,48
289,19
591,23
1.458,24
199,23
697,78

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13.00 % Despeses generals
6.00 % Benefici industrial
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA

47.083,63
6.120,87
2.825,02
8.945,89
56.029,52
11.766,20

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

67.795,72

Suma

Aquests preus consten en el projecte de l’obra d’aquest contracte i s’han obtingut
de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector.
Totes les mans d’obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere.
Les categories professionals s’han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del
Pressupost del projecte de l’obra d’aquest contracte.
5. VALOR ESTIMAT
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Pressupost de licitació (IVA exclòs): ........56,029.52 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: .....56,029.52 €
6. LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ/LLIURAMENT
1.1. Lloc d’execució
Passeig de la Boca de la Mina s/n, Reus.
1.2. Termini d’execució
2 mesos.
7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
El criteri d’adjudicació serà automàtic:
A l’oferta més econòmica se li adjudicarà un màxim de 10 punts.
Es puntuarà l’import de l'oferta econòmica presentada pel licitador, aplicant la fórmula següent:

10 x Preu de l'oferta més baixa/Preu de l'oferta que es puntua
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8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Art. 159.6 b)
9. PENALITATS
L'establert en els PCAP, el projecte i a satisfacció de la Diputació de Tarragona. Si
els treballs no es troben en condicions de ser rebuts, se’n deixarà constància expressa i es donaran les instruccions precises al contractista que solucioni els defectes observats, o procedeixi a una nova execució de conformitat amb el pactat.
Quan per causes imputables al contractista, aquest hagi incorregut en demora respecte del compliment del termini total, la Diputació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs. Al ser un termini de projecte molt ajustat es podrien posar dues setmanes de
carència abans de començar a executar les penalitats.
El règim de penalitzacions es subjectarà al que s’estableix en els articles 192 a 196
de la LCSP i 98 a 100 del RGLCAP.
10. MODIFICACIONS
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir
modificacions en el mateix per raons d’interès públic, en els supòsits i amb els límits
establerts en l’article 203 de la LCSP.
Aquestes modificacions hauran de ser acordades per l’òrgan de contractació prèvia
tramitació del procediment previst en els articles 193 de la LCSP i 102 del RGLCAP
i formalitzar-se en document administratiu d’acord amb el que s’assenyala a l’article
153 de la LCSP, previ reajustament de la garantia definitiva, si fa el cas.
12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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Es designa com a responsable del contracte al senyor Enric Ferré Llorens, enginyer
tècnic de la Unitat d’Arquitectura de la Diputació de Tarragona.

Tarragona, data i signatura al marge
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