Expedient GESAT 3/2018

Memòria justificativa del contracte

1.- Objecte complet del contracte:
Serveis de Jardineria, que integra el manteniment i cura dels espais enjardinats en un perfecte estat
botànic i ornamental.

2.- Elecció del procediment:

Es tramita un procediment obert simplificat abreujat regulat en l’article 159, 6) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic donat que el valor estimat del
contracte no supera l’import de 35.000 euros.

3.- Vigència del contracte:
2 anys amb la possibilitat de 2 anys mes de pròrroga.

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació:
No s’exigeix classificació.

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació:

Al tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat de l’article 159, 6) b) de la LCSP , els
licitadors queden eximits de l’acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica.

6.- Criteris d’adjudicació i justificació:

De conformitat amb l’establert a l’article 159, 6) c) de la LCSP, tots els criteris d’adjudicació són
avaluables de forma automàtica.
1) Valoració econòmica del preu:
punts

·

fins

Import de l'oferta. 100 punts: Es valorarà d’acord amb la fórmula següent:
PUNTS= (OE x PM) / OV
OE= Valor de la oferta mes economica de les rebudes
PM= Puntuació maxima del criteri preu
OV= Import de la oferta que s’esta valorant

a

100
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7.- Condicions especials d’execució amb la justificació.
*en el cas que se’n prevegi alguna mes que les previstes al PCAP

8.- Pressupost base de licitació desglossat.
12.723,33 €, sense IVA - Límit màxim de despesa (cost 2 anualitats)
- Manteniment general: 7.315,20 euros, sense IVA (cost 2 anualitats)
- Tractament amb indoteràpia: 1.392,00 euros, sense IVA (cost 2 anualitats)
- Tractament floral: 1.760,00 euros, sense IVA (2 anualitats)
- Poda palmeres (1 poda/any): 2.256,10 euros, sense IVA (2 anualitats)

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els
costos laborals, si existeixen:
El valor estimat del contracte detalla tots els conceptes definits a l’article 101 de la Llei de Contractes
del Sector Públic d’acord amb la tipologia del contracte i es concreta en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
S’ha tingut en compte, en allò que li sigui d’aplicació al contracte, els següents conceptes: import
total estimat sense IVA, els preus habituals en el mercat, la duració del contracte, la possible
pròrroga, modificacions previstes pel contracte, costos derivats de l’aplicació de les normatives
laborals vigents, altres costos que es derivin de l’execució material dels serveis, despeses generals
d’estructura i el benefici industrial, beneficis per l’adjudicatari fins i tot els que no siguin repercutits
per l’entitat contractant, etc.
a)
b)
c)
d)
e)

Valor estimat del contracte: 25.446,66 euros sense IVA (30.790,45 euros IVA inclòs)
Import licitació: 12.723,33 € euros sense IVA (15.395,22 euros IVA inclòs)
Import possibles pròrrogues: 12.723,33 € (15.395,22 euros IVA inclòs)
Import anual: 6.361,65 € euros sense IVA (7.697,59 euros IVA inclòs)
Import modificacions: ---

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del
contracte.
Veure Informe de Necessitats Adjunt.

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans, únicament en contractes de serveis.
L’Hospital de la Santa Creu és un centre sociosanitari de 355 llits que disposa de diferents zones
enjardinades i de gespa que requereixen un manteniment. Per la naturalesa de la seva activitat no
disposa de personal ni de maquinària especialitzats en aquest tipus de treballs, per tant es fa
necessari la contractació externa del manteniment de la jardineria.

12.- Decisió de no dividir en lot l’objecte del contracte amb la seva justificació
Veure Annex 3

