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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Justificació de la necessitat
La Diputació de Tarragona està en procés de millora d'algunes zones de treball i
altres espais dels seus edificis, per actualitzar-los i adaptar-los a les noves
necessitats. A més la Diputació està finalitzant les obres del Centre de formació
a l'edifici del Passeig Boca de la Mina. Aquests espais s'han de dotar del
mobiliari adient per als diferents usos assignats.
Així mateix, per al normal desenvolupament de les tasques administratives, es
requereix periòdicament de la reposició del mobiliari malmès o obsolet dels
diferents llocs de treball. Per aquest motiu, i amb la finalitat d'homogeneïtzar el
mobiliari de zones de treball per a possibles futures necessitats de la Diputació
de Tarragona, s'homologaran els models i marques del mobiliari que resulti de
l'adjudicació dels lots 3 i 4, durant un període de 5 anys.
Justificació del procediment
El contracte s'adjudicarà per procediment obert simplificat en aplicació de l'article
159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
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L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de mobiliari amb
destinació a diversos espais i edificis de la Diputació de Tarragona.
Les característiques tècniques de tot el material a subministrar s’especifiquen al
Plec de Prescripcions Tècniques.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007):
NO
3.- DIVISIÓ EN LOTS
Atenent a les característiques del mobiliari a subministrar, i per tal de promoure i
facilitar la concurrència als diferents fabricants i distribuïdors, el contracte es
divideix en els següents 5 lots:
- Lot 1: MOBLES VESTÍBULS
- Lot 2: CADIRES PLEGABLES
- Lot 3: CADIRES LLOC DE TREBALL I FORMACIÓ
- Lot 4: MOBILIARI OFICINA
- Lot 5: CORTINES
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El mobiliari que integra cada lot així com la descripció amb les característiques
de cada element es detalla al plec de prescripcions tècniques.

4.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Pressupost base licitació (sense IVA):
IVA 21%:
Pressupost base licitació (IVA inclòs):

121.769,50 €
25.571,60 €
147.341,10 €

Els lots 3 i 4 es regiran pels preus unitaris detallats a continuació i per tant el
pressupost és un màxim de despesa.
El desglossament d'aquest pressupost per lots és el següent:
Pressupost base
licitació sense IVA

Import IVA
(21%)

Pressupost Base de
licitació amb IVA

Lot 1: MOBLES VESTÍBULS

9.441,00 €

1.982,61 €

11.423,61 €

Lot 2: CADIRES PLEGABLES
Lot 3: CADIRES LLOC DE
TREBALL I FORMACIÓ

8.011,20 €

1.682,35 €

9.693,55 €

41.988,64 €

8.817,61 €

50.806,25 €

Lot 4: MOBILIARI OFICINA

57.718,16 €

12.120,81 €

69.838,97 €

4.610,50 €

968,21 €

5.578,71 €

Lot 5: CORTINES

Els lots 3 i 4 es regiran pels preus unitaris detallats en l'apartat següent i per tant
el tipus de pressupost és un màxim de despesa.
Els lots 1, 2 i 5 el tipus de pressupost és pressupost base de licitació.
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El pressupost s'ha determinat tenint en compte els preus del mercat i d’altres
subministraments d’objecte similar adquirits recentment.
5.- PREUS UNITARIS (LOTS 3 I 4)
Lot 3: CADIRES LLOC DE TREBALL I FORMACIÓ
Quantitat
Descripció
prevista

32

Cadira apilable, mod. URBAN BLOCK 20 de ACTIU o equivalent
amb protector d'apilament, SENSE braços , seient i respatller de
polipropilè en color Negre, de 5 mm de gruix, i perforacions de
transpiració ERGONOMICA, estructura metàl·lica amb tub d'acer
laminat en calent de 2 mm de gruix, pintat amb pintura epòxid de
90 micres en color a escollir ,amb conteres i taps acabats amb gris
grafit amb feltre antilliscant, pes aproximat 5,4 kg aproximat

Preu unitari
sense IVA

78,00 €

2

Signat per: Josefina Zamora Barcelo - DNI 39659060E
Càrrec: CAP D'ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Data: 19-05-2021 13:26:45
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 3 de 7
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ed9be72f-1061-4255-a413-4adcd96d6a83

Codi de verificació: ed9be72f-1061-4255-a413-4adcd96d6a83

Àrea de Serveis Interns
Contractació i Expropiacions
Exp. 8004330008-2021-0008867

200

Cadira amb rodes autofrenades amb base de 5 radis de poliamida
negra, elevació a gas, carcassa perforada de polipropilé, sense
braços, mod. URBAN U13; Ref. UB130131B; de ACTIU o
equivalent

192,50 €

4

Cadira Giratòria Ergonòmica Model SLAT C de DYNAMOBEL o
equivalent, dotada de base 5 radis en poliamida color Negre
resistent, rodes Standard, alçada de seient ajustable per pistó de
gas, mecanisme sincro Atom. de seient i respatller, ajust de
profunditat de seient, suport i regulació lumbar, seient entapissat
en teixit Color Negre Ref. 1520, respatller en malla en color negre,
SENSE Braços.

248,16 €

LOT 4: MOBILIARI D'OFICINA
Quantitat
Descripció
prevista

Preu unitari
sense IVA

16

Taula de 140x67 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de
gruix acabat en melamina en color Gris, abatible 90º mitjançant
accionament de fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga
central i peus de columna amb rodes i dispositiu de fre. Taules
equipades amb dispositiu d’unió entre les taules mod. TRAMA
TM683 de ACTIU o equivalent

369,50 €

100

Taula de 160x67 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de
gruix acabat en melamina en color GRIS, abatible 90º mitjançant
accionament de fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga
central i peus de columna amb rodes i dispositiu de fre. Taules
equipades amb dispositiu d’unió entre les taules, mod. TRAMA 80;
Ref. TM842; de ACTIU o equivalent

259,00 €

1

Sofà 2 places. Sobre una estructura interior metàl·lica amb bastidor
perimetral entapissat fabricada en tauler d'aglomerat de gruix 19 y
40 mm. Engalzat i encolat entre sí formant una estructura sòlida i
estable. Tot recobert en espuma flexible de poliuretà de 80 mm
d'espessor i 30 kg de densitat conformant un cos fix de seient,
posterior i braços entapissats. Amplada 120 cm. mod. CUBIK 2P
de DELAOLIVA o equivalent

405,00 €

3

Butaca 1 plaça. Sobre una estructura interior metàl·lica amb
bastidor perimetral entapissat fabricada en tauler d'aglomerat de
gruix 19 y 40 mm. Engalzat i encolat entre sí formant una
estructura sòlida i estable. Tot recobert en espuma flexible de
poliuretà de 80 mm d'espessor y 30 kg de densitat conformant un
cos fix de seient, posterior i braços entapissats. Amplada 590mm.
mod. CUBIK 1P de DELAOLIVA o equivalent

301,00 €

6

Carros penja-robes mòbil Ref. PMMOBI; de ALBA o equivalent.
Estructura robusta gràcies a la seva construcció en filferro de
metall cromat. Gran mobilitat gràcies a les seves 4 rodes, 2 d'elles
amb fre. Capacitat molt gran, barra per 26 penjadors, pot suportar
fins 70kg de roba penjant. Facilita emmagatzemar bosses o
accessoris gràcies als seus 2 prestatges, situats a la part superior i
inferior del penja-robes. Llargada 890 mm, amplada 350 mm,
alçada 1680 mm.

140,00 €

3
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10

Taula de 140x50 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de
gruix acabat en melamina en color GRIS. Estructura metàl·lica
tubular amb biga central i peus de columna mod. COLECTIVA;
Ref. TM842; de ACTIU o equivalent

133,00 €

1

Taula de despatx REGULABLE EN ALÇADA mod. VITAL ST de
ACTIU o equivalent, 160x80 cm amb el sobre de melamina de 25
mm de gruix de color ACACIA, cantell de PVC de 2 mm del mateix
color , estructura metàl·lica amb peus en forma de pont de 50x50,
amb bigues estructurals i sistema integrat de toma terra, peus amb
anivelladors estructura pintada pintura epòxid antifosfatats en color
aluminitzat, amb canal d’electrificació.

414,06 €

6

Armari metàl·lic de 80x200x45 cm amb porta de persiana de
lamel·les de PVC amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol
metàl·lic acabats amb pintura epòxid electrostàtica color alumini
texturitzat. de GAPSA o equivalent

395,10 €

36,2

M2 Armari sistema de partició modular desmuntable i reutilitzable a
cobrir en dues zones: Zona 1: 5,78 m x 3,13 m; Zona 2: 5,80 m x
3,13 m (dimensions aproximades). Format per panells d'aglomerat i
acabat en melamina en color a escollir segons carta d'acabats Les
portes porten tots els elements necessaris per al seu muntatge i
tancament amb clau. En el seu interior portarà 4 prestatges
regulables en altura, gràcies a un sistema de trepants en els seus
laterals, estarà format per portes batents i dobles. mod. Tabique
Armario de IBERPERFIL o equivalent.

480,00 €

1

Mostrador mod. AVANT de OFITRES o equivalent de 110 cm.
d'alçada x 129 cm. de llarg x 78 cm. de fondària, fabricat tot ell amb
melamina en color a escollir segons carta d'acabats amb una
panells embellidors a la part frontal, una zona de treball amb forat
passa fils i un tercer nivell d’atenció a l'usuari.

712,00 €

1

Taula Bench de 02 taules Model CLIC de DYNAMOBEL o
equivalent amb tauler i potes compartides de mesures 160x160
cm; taulell en color blanc; potes suport en color Blanc; Inclou 02
tapes abatibles laterals; canal d'electrificació doble i separador
entapissat frontal (CS1T2163 / 1341)

532,10 €

6

Buc laminat amb topalls; dotat de 03 calaixos; carcassa i frontals
en acabat color Blanc. Pany amb Clau. De GAPSA o equivalent.

127,50 €

1

Taula Operativa Model CLIC de DYNAMOBEL o equivalent, de
mesures 160x80 cm; dotada de taulell laminat en acabat color
Blanc; estructura de suport a porticó obert acabat color Blanco.
Incorpora tapa abatible lateral amb safata i pujada de cables
articulada (CM43).

258,40 €

No s’admetrà cap oferta que superi algun dels preus unitaris establerts.

6.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 121.769,50 €
Import de les prorrogues: No es preveuen
Import de les modificacions previstes: 9.970,68 €
4

Signat per: Josefina Zamora Barcelo - DNI 39659060E
Càrrec: CAP D'ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Data: 19-05-2021 13:26:45
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 5 de 7

Codi de verificació: ed9be72f-1061-4255-a413-4adcd96d6a83

Àrea de Serveis Interns
Contractació i Expropiacions
Exp. 8004330008-2021-0008867

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 131.740,18 €

Desglossament del Valor Estimat del Contracte per cada Lot:
Pressupost base licitació
sense IVA

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
TOTAL

Import modificacions
previstes

Valor Estimat del
Contracte

9.441,00 €
8.011,20 €
41.988,64 €
57.718,16 €
4.610,50 €

0,00 €
0,00 €
4.198,86 €
5.771,82 €
0,00 €

9.441,00 €
8.011,20 €
46.187,50 €
63.489,98 €
4.610,50 €

121.769,50 €

9.970,68 €

131.740,18 €

7.- LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT
Llocs de lliurament: En els edificis detallats en el plec de prescripcions
tècniques. El lloc de lliurament s'especificarà en cada comanda.
Termini de lliurament:
comanda.

6 Setmanes des de la formalització de cada

Durada del contracte:
- Lots 1, 2 i 5: 6 setmanes des de l'enviament de la comanda.
- Lots 3 i 4: 1 any des de la formalització del contracte.
8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
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Per valorar les ofertes i així procedir a la seva adjudicació es tindran en
consideració els següents criteris que s’aplicaran a cada lot individual:

1

Proposta econòmica

80 punts

2

Ampliació garantia tècnica

20 punts
Total

100 punts

1. Oferta econòmica (fins a 80 punts)
S’atorgarà la puntuació més alta a l’oferta més baixa, i a la resta d’ofertes
es valoraran de manera proporcional, segons la següent fórmula:
80 x [Pressupost de licitació - oferta que es puntua]
5
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Pressupost de licitació - oferta més econòmica
L'import de l'oferta pels lots 3 i 4 es calcularà l'oferta multiplicant els preus
unitaris ofertats per les corresponents unitats previstes.

2. Ampliació del termini de garantia tècnica (fins a 20 punts)
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia tècnica dels béns
subministrats per sobre dels dos (2) anys de garantia mínims fixats al plec
de prescripcions tècniques.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que oferti el termini
de garantia addicional més gran i a la resta de forma proporcional.
Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment baixa
o desproporcionada
En aquest cas es considera que només afecta a la determinació de l’anormalitat
de les ofertes el criteri econòmic. La determinació de les ofertes que presentin
uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels límits i els
paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta econòmica que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
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b. Si concorren tres o més empreses licitadores, es consideraran anormalment
baixes les ofertes econòmiques que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja.

9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)
El volum anual de negoci mínim referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles, ha de ser superior als següents imports.
Lot 1:

14.100,00 €

Lot 2:

12.000,00 €

Lot 3:

69.200,00 €

Lot 4:

95.200,00 €

Lot 5:

6.900,00 €

El volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil o en cas de no estar-hi inscrits, en el registre
que correspongui.
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SOLVÈNCIA TÈCNICA (article 89 LCSP)
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una relació dels principals
subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en curs de com a màxim, els 3 últims anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos,
acompanyada dels certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari.
L’import anual acumulat de subministraments de característiques semblants a les
de l’objecte del contracte referit a l’any de major execució dels últims tres
conclosos haurà de ser igual o superior a:
Lot 1:

6.600,00 €

Lot 2:

5.600,00 €

Lot 3:

32.300,00 €

Lot 4:

44.400,00 €

Lot 5:

3.200,00 €

10.- PENALITATS
Les previstes als articles 192 i 193 de la LCSP.
11.- MODIFICACIONS
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Es preveu la possibilitat de modificar fins a un 10% els contractes corresponents
als lots 3 i 4 per necessitats superiors a les previstes, d’acord amb la previsió de
la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Joan Boqué Magrinyà, tècnic de Gestió de Seus Corporatives
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