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Identificació del document   
 
Informe tècnic sobre la contractació del SUBMINISTRAMENT  I INSTAL·LACIÓ D´UN 
PAVIMENT ESPORTIU PER AL TERRA DEL GIMNÀS DEL COMPLEX ESPORTIU I 
CULTURAL ATRIUM GESTIONAT PER VILADECANS QUALITAT S.L. 
 
Antecedents   

 
 

Atès que SPM Viladecans Qualitat SL gestiona diverses instal·lacions, equipaments i 
activitats de l’Ajuntament de Viladecans, en virtut del Programa Marc d’actuació 20-23 
per un període de quatre anys. 
 
Atès que dintre de la gestió de les instal·lacions, es troba el manteniment del Complex 
Esportiu i Cultural Atrium Viladecans, i dintre del edifici hi ha una sala de Fitness, on hi 
ha un gimnàs d´uns 4000 m2, per al us de diferents tipus d´activitats esportives. 
 
Actualment a la sala de activitats dirigides d´una superfície de 400 m2, existeix un 
paviment laminar de fusta tipus “FINFLOOR”, aquest paviment actualment es troba en 
mal estat degut al ús continuat de les activitats diàries del equipament, a més durant la 
pandèmia, aquest paviment ha tingut que ser desinfectant diàriament amb productes 
agressius, provocant que les seves característiques perden capacitat 
 
Atès que aquesta sala ha de poder garantir unes condicions tècniques de seguretat 
per els diferents tipus d´activitats, es necessari col·locar un paviment que compleixen 
amb les  característiques tècniques que s´indiquen al punt 3 del PPT. 
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Atès que per aquest motiu esdevé necessària la contractació d’una empresa per tal de 
dur a terme els següents : 
 
• SUBMINISTRAMENT  E INSTAL·LACIÓ D´UN PAVIMENT ESPORTIU PER AL 
TERRA DEL GIMNÀS DEL COMPLEX ESPORTIU I CULTURAL ATRIUM 
GESTIONAT PER VILADECANS QUALITAT S.L. 
 
 
Atès que la societat privada municipal SPM VILADECANS QUALITAT S.L.  té la 
condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de 
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del 
consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” ( en endavant LCSP ).  
 
A tal efecte, son d’aplicació les IIC aplicables al Grup d'Empreses Municipals de 
Viladecans, aprovades per l’òrgan competent de la societat en data 25 de juny de 2018  
que estan a disposició dels licitadors al perfil del Contractant de l’entitat a la següent 
pàgina web www.vigem.cat. 
 
Atès que les referides instruccions Internes de Contractació s’ajusten al que determina 
la vigent normativa de contractació pública i desenvolupen el règim i processos 
aplicables  a la contractació de la societat municipal  com a poder adjudicador no 
administració pública  i regulen els requisits i tràmits per procediments de contractació 
en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€  i inferiors a 40.000.-€ 
en obres . 

 
Atesa la naturalesa del contracte que es pretén dur a terme execució de servei i 
l’import del mateix, inferior a 3.000.-€ , ens trobem davant d’un supòsit d’Adjudicació 
directe per raó de l’import; sense necessitat de concurrència d’ofertes, d’acord amb el 
que es determina a les esmentades instruccions i als processos interns de 
contractació. 
 
Atès que actualment el personal de manteniment de VIQUAL, no disposen de les eines 
necessàries per poder realitzar les tasques de la instal·lació. 
 
Malgrat tot l’anterior es proposa contractar la present obra per procediment obert 
simplificat sumari per garantir la concurrència.  
 
Conclusió   
 
Per les seves característiques i pressupost, és convenient de licitar-lo per la modalitat 
de procediment obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada; la qual cosa 
permetrà que sigui adjudicat a l'oferta que, en el seu conjunt, resulti més avantatjosa 
pels interessos de la societat. 
 
S’adjunta Plec de prescripcions tècniques. 
 
Respecte el model de Plec de clàusules administratives particulars que regeix els 
procediments oberts de serveis, i atenent a les característiques específiques del 
present encàrrec, es proposa la incorporació o modificació dels següents apartats, els 
quals es justifiquen en els motius que es relacionen a continuació: 
 
• Objecte 
 

http://www.vigem.cat/


 

L’objecte del contracte és el SUBMINISTRAMENT  I INSTAL·LACIÓ D´UN 
PAVIMENT ESPORTIU PER AL TERRA DEL GIMNÀS DEL COMPLEX ESPORTIU I 
CULTURAL  ATRIUM GESTIONAT PER VILADECANS QUALITAT S.L. que es 
detallen al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Codi CPV: 45432100-5 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos 
 
• Vigència del contracte 
 
El contracte se signarà per un període de 1 mes. 
 

• Pressupost base de licitació: serà de  DINOU MIL SIS CENTSQUARANTA-CINC 
EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS (19.645,79 €), al que caldrà afegir el 
percentatge d’IVA corresponent. 

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat, porta també 
implícits els conceptes següents: 
 
a) Peatges o tarifes d’accés i qualsevol despesa d’entrega i transport dels béns 
objecte del subministrament al lloc convingut.. 
b) L’import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports, 
emmagatzematge i/o altres. 
 

 
• El termini de presentació d’ofertes, serà de 10 dies naturals a partir de la data 

d’adjudicació. 
 
• Solvència econòmica i financera 
 
a) Volum anual de negocis en activitats objecte de licitació referit al millor exercici dels 

darrers tres exercicis per import igual o superior a CINQUANTA MIL EUROS 
(50.000 €) 
 

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per la 
indemnització per riscos professionals per import igual o superior a CINQUANTA 
MIL EUROS (50.000 €)  de suma assegurada per sinistre. 

 
 

• Habilitació professional  
 

 
a) Declaració responsable de què l’empresa es manté en el compliment de les 

condicions de capacitat legal, tècnica i econòmica que es determinen en 
l’autorització per actuar directament com a comercialitzadora o distribuïdora de 
productes. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

• Documentació que ha de contenir el Sobre ÚNIC:  
 
Títol: Documentació  tècniques – (“Procediment obert simplificat no subjecte a 
regulació harmonitzada per contractar el SUBMINSTRAMENT  E INSTAL.LACIÒ 
D´UN PAVIMENT ESPORTIU PER AL TERRA DEL GIMNÀS DEL COMPLEX 
ESPORTIU I CUALTAL ATRIUM GESTIONAT PER VILADECANSQUALITAT S.L.”) 

 
Proposta econòmica, que es la vigència del contracte i determinarà el preu del 

contracte. 

 
Criteris de valoració de les ofertes: Es proposen els següents criteris de 
valoració: 
 

Oferta econòmica .................................... ( Fins a 100 punts ) 
 
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes 
ofertades admeses.. La puntuació vindrà definida per l’aplicació de la següent 
fórmula: 
 
 
 

 
 
 
On:  
 
• Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
• Pmax = Puntuació màxima 
• Oi = Oferta de preu analitzada 
• OT = Oferta tipus (import de licitació) 
• Omin = Oferta admesa més econòmica 
 
 
 
 
• Baixa temerària 
 

Es consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes en 
que la baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 
unitats percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa 
temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a 
la licitació. 
 
VIQUAL sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de 
la seva oferta, el que haurà de complimentar-se en el termini que s’atorgui a 
tal efecte. (màxim 5 dies hàbils). 
 



 

En cas que únicament es presentin i/o admetin 2 ofertes cap d’elles es 
considerarà oferta anormalment baixa. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades l’òrgan de 
contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar 
l’oferta com a possible adjudicatària o excloure-la de la licitació. 
 
En cas que no s’accepti la justificació presentada pel licitador; l’òrgan de 
contractació acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al licitador i aquesta 
oferta quedarà exclosa del procediment de licitació. Per tant, no es tindrà en 
compte  en la aplicació de cap dels criteris de puntuació. 
 
En cas que s’accepti la justificació presentada pel licitador; aquesta oferta 
s’admetrà en el procediment de licitació.  

 
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb 
la proposta o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els 
motius continguts en la proposta. 

 
• Garanties del contracte 
 
24 MESOS. NO GARANTIA DEFINITIVA  
 
• No divisió en lots 
 

Atès que per l’import i les característiques  no perjudica a la concurrència i per 
l’objecte del contracte dividir-ho en lots dificulta l’execució.  

 
 
 

 
 

 
Viladecans,  

 
 
 
Sr. Javier Ruiz Reolid 
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