CONTR/2020/16

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Obres de Treballs de reparacions de cobertes, impermeabilitzacions i reparacions
estructurals dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
L’actuació té com objecte la realització de treballs de reparacions de cobertes,
impermeabilitzacions i reparacions estructurals de les estacions i dependències de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte (IVA exclòs) és de 79.995,39€.
El pressupost de licitació (IVA exclòs) és de 79.995,39€.d’acord amb el següent
desglossament:
Import de licitació
Pressupost d’execució material

67.223,02 €
13 % Despeses generals

8.738,99 €

6 % Benefici industrial

4.033,38 €

Import base (IVA exclòs)

79.995,39 €

IVA (21%)

16.799,03 €

TOTAL

96.794,43 €

b) Termini d’execució del contracte
S’estableix un termini d’execució d’un any.
2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
La intervenció es deu a la voluntat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de fer les
obres necessàries de treballs d’arranjament o reparació de cobertes, impermeabilitzacions i
reparacions d’estructures de formigó armat les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
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3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
Es preveuen com a criteris d’adjudicació.
4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant el procediment Obert super simplificat segons la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic per raons de l’import de licitació.
5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats
en l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són
els següents:
5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional
Els empresaris hauran de disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per a
l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el coneixement tècnic,
eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els mitjans següents:
-

Relació de les obres realitzades en els darrers cinc anys, avalada per certificats
d’execució, amb la indicació de l’import, les dates i destinatari dels mateixos. En tot
cas, l’adjudicatari haurà d’acreditar, com a mínim, haver realitzat cinc (5) obres de
reparacions cobertes, estructures de formigó i/o impermeabilitzacions exclusivament
amb import PEC superior a 20.000€, en el període indicat. No s’acceptaran obres en
les quals es realitzin d’altres feines no relacionades amb l’objecte de la licitació.
Acreditació amb certificat o declaració de l’empresari.

-

Adscriure a l’execució del contracte un equip de treball que estarà integrat com a
mínim pels següents perfils:

·

Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim
3 obres de reparacions cobertes, estructures de formigó i/o impermeabilitzacions
d’imports superiors a 20.000€ PEC o similars a les de la present licitació.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests
requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà
requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència
requerida.
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5.2 Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran de fer declaració responsable d’acomplir els requisits de solvència
econòmica/financera que es detallen a continuació:
-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del
capital social.

-

El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no
podrà ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el
valor anual estimat del present contracte.

-

Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de
morositat respecte al període de pagament.

La solvència econòmica i financera de l’adjudicatari es podrà acreditar pels mitjans
assenyalats següents:
-

Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.

-

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres
oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.

-

Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte,
referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de
les referències de l’esmentat volum de negoci.

En tot cas, quedarà acreditat el compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i
econòmica/financera, amb l’aportació, en vigor, de la següent classificació:
Classificació: Grup C

Subgrup 7

Categoria 1

6.- Altres obligacions
6.1.- Condicions tècniques mínimes obligatòries
-

Declaració que a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del
contracte disposa d’1 responsable de brigada propi de l’empresa homologat per
FGC.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requisit.
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per
FGC.
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-

Declaració que a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del
contracte disposa d’1 protector de via homologat per FGC.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requisit.
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per
FGC.

-

Declaració responsable conforme es compromet a un temps de resposta que no superi
les :
o

2h (diürnes i/o nocturnes en dies laborables i/o festives) amb un equip mínim
de dos treballadors (inclòs Responsable de Brigada i Protector de via) des del
moment en què es doni avís per part d’FGC.

7.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris automàtics: 100%
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1)

Oferta en concepte de baixa de la Taula 1 del plec de prescripcions tècniques: 60
Punts
Els licitadors hauran de presentar una baixa (en %) respecte els preus de la taula 1 que
consta al plec de prescripcions tècniques
El licitador que oferti un 0% de baixa, obtindrà zero punts.
La baixa ofertada més alta, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 60 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació
de la següent fórmula:
.(/%'-%()*+,$%1%
!"#$"%&'ó()*+,$% = 60(2'33),(.(1+(/%'-%()*+,$%1%(45é7(%3$%8
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

2) Oferta en concepte de baixa de la Taula 2 del plec de prescripcions tècniques: 20
Punts
Els licitadors hauran de presentar una baixa (en %) respecte els preus de la taula 2 que
consta al plec de prescripcions tècniques
El licitador que oferti un 0% de baixa, obtindrà zero punts.
La baixa ofertada més alta, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 20 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació
de la següent fórmula:
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!"#$"%&'ó()*+,$% = 90(-

.(/%'-%()*+,$%1%
2'33),(.(1+(/%'-%()*+,$%1%(45é7(%3$%8

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
3) Oferta en concepte de l’equip per a l’execució dels treballs: 2 punts
3.1) Experiència addicional de l’Encarregat exercint aquest càrrec (superior a 5 anys): 2
punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada com a solvència tècnica,
amb un màxim de 2 punts.
Acreditar mitjançant Currículum. FGC podrà requerir altra documentació
addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida.
4) Oferta en concepte de menor termini de resposta (en mitges hores) davant d’una
incidència amb un equip mínim de 2 treballadors: fins a 2 punt.
1 punt per cada mitja hora de reducció segons condició mínima obligatòria (2hores),
amb un màxim de 2 punts.
El licitador que iguali el termini de licitació, obtindrà zero punts.
5) Oferta en concepte de qualitat social basada en criteris d’igualtat de gènere: 1 punt
·

Incorporació de dones a l’equip d’execució del contracte: 1 punt
Adjuntar declaració responsable de l’empresa licitadora conforme s’adscriuran dones
a l’execució del contracte i incloure organigrama de l’obra.

6) Oferta en concepte de qualitat social basada en les condicions laborals dels
treballadors: 13 punts
·

Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a l’execució de l’obra
amb contracte laboral indefinit, se li assignarà la màxima puntuació: 13 punts. Al
licitador que acrediti un percentatge igual o inferior al 50% obtindrà zero punts. A la
resta se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
!"#$"%&'ó()*+,$% = :;(-

<*+,$%
2'33),()*+,$%(4.(5é7(%3$8

En el cas de produir-se noves contractacions, baixes o substitucions, s’haurà de
mantenir el % ofertat durant tota l’obra.
Adjuntar declaració responsable de l’empresa licitadora amb indicació del %.
7) Oferta en concepte de condicions mediambientals a l’execució del contracte: 2
punts
·

Disposició d’un pla de gestió de residus a aplicar en l’execució del contracte: 1 punt
Adjuntar el pla de gestió de residus que s’aplicarà en l’execució del contracte.
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Utilització durant l’obra de cotxes elèctrics o híbrids: 1 punt.
Adjuntar declaració responsable adscrivint els vehicles.

·

8.- Justificació insuficiència de mitjans
No aplica.
9.- Decisió de no dividir en lots
Tenint en compte que l’objecte del contracte fa referència a una única tipologia de feines, i
que dites feines s’han de programar amb l’ordre establert i segons les necessitats de FGC,
per evitar posar en risc la correcta execució i organització de les fases d’obra, es considera
que no conté prestacions individualitzables susceptibles d’ésser executades de forma
independent.
10.-Aspectes pressupostaris
10.1. Àrea Pressupostària: Xarxa Ferroviària i Projectes
10.2. Concepte pressupostari: Inversió
10.3. Partida pressupostària:
- Natura comptable/ Ordre: 611427
- Dotació: 310.000,00 euros

Signat
Francesc Aubach i Gras.
Cap de l’Àrea d’Edificis.

19:34:22 2020.03.05
'00'01+

Signat electrònicament

Pere Mateu Soler.
Director de Xarxa Ferroviària –
Director de Projectes.

07:46:41 2020.03.09
'00'01+
Signat electrònicament
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