INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L' ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA COORDINACIÓ
DE SEGURETAT I SALUT DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA RAM DE
MILLORES DE SEGURETAT I VIDEOVIGILÀNCIA EN DIVERSES COMISSARIES DE
MOSSOS D'ESQUADRA. CLAU: CGM-17248
1)

Antecedents

En data 26 de juliol de 2016 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarregà a
Infraestructures.cat l’actuació “Condicionament i Millora de diverses Comissaries de Mossos
d'Esquadra. RAM II”, i amb data 06 d’abril de 2018 el Secretari general tècnic del Ministeri de
l’Interior aprovà el projecte corresponent a dit encàrrec.
2)

Objecte del Contracte

L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de “Assistència tècnica per la
Coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres de Reforma RAM de millores de
seguretat i videovigilància en diverses comissaries de Mossos d'Esquadra. Clau: CGM-17248”, a
banda de les tasques de coordinació en fase d’execució de l’obra, que es troben detallades al Plec
de Clàusules Administratives i a la documentació que es posa a disposició dels licitadors, s’inclou el
possible encàrrec de treballs addicionals d’assistència durant el període de garantia de les obres,
quan les necessitats de prestació del servei contractat ho requereixin. En conseqüència, el
contracte estarà vigent fins el final del període de garantia de les obres.
3)

Necessitat del contracte

Infraestructures.cat, atès el volum d’obres que li són encarregades i la seva dotació de personal, no
pot realitzar les assistències de detall a les obres amb mitjans personals propis, essent la seva
funció el seguiment i la supervisió tècnica i administrativa dels treballs que desenvolupi
l’assistència, la coordinació dels diferents serveis associats i la inspecció i liquidació dels treballs. És
per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats.
4)

Divisió en lots

Les tasques de l’assistència tècnica de la Coordinació de Seguretat i Salut son coordinar l’aplicació
dels principis generals de prevenció i seguretat a les obres, aprovant el Pla de Seguretat elaborat
pel contractista i vetllant per la seva correcta aplicació a cadascun dels procediments de treball i
per motius de coordinació i responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.
5)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 6.300,00 euros (IVA no inclòs), 7.623,00
euros (IVA inclòs). Compren una part fixa corresponent a la coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució de les obres, valorada en 5.250,00 euros (IVA no inclòs), 6.325,50 euros (IVA inclòs), i
una variable, corresponent a possibles actuacions de coordinació de seguretat i salut en

reparacions puntuals en fase de garantia de les obres, valorada en 1.050,00 euros (IVA no inclòs),
1.270,50 euros (IVA inclòs).
La part fixa s’ha pressupostat segons el quadre de preus de referència d’Infraestructures.cat i que
té en compte l’experiència i dedicació sol·licitada a l’equip tècnic descrit al Plec de Clàusules, i que
està contrastat amb l’experiència prèvia en el desenvolupament d’aquest tipus d’assistències.
La part fixa del pressupost de licitació, valorada en 5.250,00 euros (IVA no inclòs), es desglossa en
4.882,50 euros (IVA no inclòs) de despeses directes de l’equip de treball (sous, seguretat social,
transport, etc.) i 367,50 euros (IVA no inclòs) de despeses indirectes (lloguers d’immobles,
despeses administratives, assegurances, subministraments, etc.).
Per la part variable s’ha definit un quadre de preus unitaris, que s’adjunta al Plec de Clàusules com
Annex 12, i que s’està aplicant en un contracte vigent de característiques similars.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació.
6)

Termini del contracte.

Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres que
seran objecte l’Assistència que es licita, la vigència del present contracte esta sotmesa als següents
terminis:
-

termini inicialment previst per a l’execució de les obres: 9 mesos, més un termini màxim de
fins a 3 mesos per a la inspecció i recepció de les obres.

-

El període de garantia de les obres que es preveu de 24 mesos, durant el qual es podran
encarregar treballs addicionals d’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut
quan les necessitats de l’obra ho requereixin.

El còmput del termini del contracte començarà l’endemà de la data d’inici que s’indiqui en el
contracte.
7)

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà pels mitjans següents:
-

-

la disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici
d’entre els tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes,
d’import igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva
durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del
contracte si el seu termini supera l’any. Per computar els darrers tres exercicis es tindran en
compte els tres anteriors al darrer dia 1 de juliol de l’any en curs o del precedent si la data
d’acreditació de la solvència fos anterior a l’1 de juliol en l’any en curs.
La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior a 600.000,00
euros.

La solvència tècnica o professional s’estableix com segueix:
-

Requeriments al Coordinador de Seguretat i Salut:

Titulació: Universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per
desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o
Coordinació de Seguretat i Salut.
Experiència professional mínima: 5 anys
Dedicació: la necessària segons les circumstàncies de l’obra
Experiència específica requerida: Haver finalitzat com a Coordinador de Seguretat i Salut, en el
curs dels últims 10 anys com a mínim, una obra de les característiques següents:
Tipologia de l’obra: edificis públics.
Import mínim (liquidació obra, IVA no inclòs): 700.000,00 euros
També es podrà acreditar la solvència tècnica necessària amb la participació com adjunt a la
Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) en 3 obres de les característiques definides o,
alternativament, la participació com a tècnic superior de prevenció de riscos laborals del
contractista en 2 actuacions.
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en tant
que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent.
La solvència demanada, es considera proporcional i està vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
8)
-

Condicions especials i essencials del contracte
Són condicions especials del contracte:
a) El Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
b) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 31.2 del Plec, a efectes
de comprovació de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes (aplicable al
contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte).

-

Tenen caràcter de condició essencial del contracte:
a) La condició especial a) esmentada com a condició especial
b) L’adscripció al contracte del Coordinador de Seguretat i Salut designat, d’acord amb els
requisits previstos.

9)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte

D’acord a l’article 159 de la LCSP, les característiques d’aquest contracte permeten l’aplicació d’un
procediment simplificat. Dins d’aquesta modalitat, que permet una major agilitat de la tramitació,
s’ha considerat convenient aplicar un plec amb criteri d’adjudicació únicament el preu, atès que
l’objecte del contracte es de baixa complexitat i l’import del mateix és baix. Per altre banda, la
qualitat del servei ha de quedar garantida pels licitadors que verifiquin la solvència tècnica i
econòmica requerits en l’apartat 7 anterior.

El criteri per a determinar l’adjudicació serà el preu més baix d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitació i no considerades anormalment baixes atenent els criteris a que es fa
referència a la clàusula 11.2 i tenint en compte la compatibilitat del Coordinador de Seguretat i
Salut adscrit al contracte a que fa referència la clàusula 10.2 del Plec.
Barcelona, 5 d’octubre de 2018
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