INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT PER CONTRACTAR LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA
D’ABASTAMENT EXISTENT AL CARRER TORTOSA DEL TM DE TARRAGONA
Daniel Colilla Villa, Responsable del departament d’Enginyeria i Obres de l’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, (en endavant, EMATSA) a l’objecte de justificar la necessitat i
la idoneïtat d’impulsar el contracte amb l’objecte indicat a l’encapçalament, emeto el present

INFORME
1. Antecedents
EMATSA com a gestora del servei d’abastament d’aigua potable de la ciutat de Tarragona inclou
en el seu pla de millores les inversions necessàries per tal de renovar xarxa i eliminar a mig-llarg
termini les canonades i instal·lacions de material fibrociment. És per aquest motiu que s’impulsa
la contractació per a la redacció d’un projecte executiu que defineixi les obres necessàries per
tal de dur a terme la renovació de la xarxa d’aigua del carrer Tortosa.

2. Objecte
El contracte té per objecte contractar la REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT EXISTENT AL CARRER TORTOSA DEL TM DE
TARRAGONA

3. Necessitats que es pretén satisfer i justificació del contracte.
L’elevada extensió de la xarxa a renovar en el carrer Tortosa, lligada a la antiga consolidació
urbana de la zona, fa que l’objecte del contracte impliqui la identificació de multitud de connexions
a la xarxa, escomeses, creuaments, serveis afectats i interferències al tràfic, als vianants, etc.
que convé estudiar de forma individualitzada i particular pera a cada solució per tal de definir
correctament les obres a executar, minimitzant al màxim el seu impacte temporal, mediambiental
i ciutadà.
Per altra banda la retirada d’un elevat nombre de metres de canonada de fibrociment cal que es
projecti de forma detallada i planificada contemplant tots els actuals protocols normatius en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals per a la retirada del mateix.
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4. Manca de mitjans.
Els mitjans tècnics i els recursos humans que disposa EMATSA destinats a Enginyeria, resten
totalment dedicats, a més de les tasques pròpiament ordinàries i a d’altres relacionades amb
projectes de més urgència i envergadura, sense possibilitat de poder encabir-hi, en aquest
moment, una altra feina amb la càrrega i dedicació horària com la de que és objecte aquest
expedient de contractació, d’aquí doncs, la necessitat de fer que aquest encàrrec sigui
externalitzat.

5. Divisió en lots.
Donat que l’objecte del projecte és el de recollir totes les actuacions relacionades amb la retirada
de les canonades de fibrociment de l’actual xarxa d’abastament, així com la seva substitució per
noves canonades de fosa dúctil amb els diàmetres especificats per EMATSA i la planificació i
coordinació amb les connexions existents d’aquest servei i d’altres que puguin interferir en un
determinat moment, fa que totes les actuacions formin part d’un total indivisible que impedeix que
aquest encàrrec pugui ser dividit en lots.

6. Durada del contracte.
El termini d’execució de les actuacions s’estableix en 5 mesos a comptar de la data que consti
en el document de formalització del contracte.

7. Criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
a) Solvència econòmica i financera:

-

Mitjans: Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les
dates de constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes.

-

Import mínim: Caldrà que s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de
més volum dels últims tres, ha de ser almenys una vegada el valor estimat del contracte
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-

Acreditació documental: Nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel
Registre Mercantil o oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres de comptes anuals degudament legalitzats.

b) Solvència professional o tècnica:

-

Mitjans i valors: Experiència acreditada en la redacció d’un mínim de tres projectes en
l’àmbit de renovació de xarxes d’abastament d’aigua en via pública que incloguin retirades
de fibrociment, en els darrers tres anys.

-

Acreditació documental: Certificats de bona execució expedits pels òrgans competents,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un
comprador privat, mitjançant certificat o declaració responsable de l’empresari.

8. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitatpreu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:

8.1. Criteris avaluables de forma automàtica (100%)

1. Preu ofert, (fins a un màxim de 49 punts)
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació obtinguda= puntuació màxima x preu de la millor oferta / preu de l’oferta a
valorar
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
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2. Experiència en la redacció de Projectes i/o Direccions Facultatives en l’àmbit de
renovació de xarxes d’abastament d’aigua en via pública amb retirades de
canonades de fibrociment (fins a 27 punts)
El licitador presentarà una relació dels projectes i/o direccions facultatives directament
relacionades amb la renovació de xarxes d’abastament d’aigua en via pública amb
retirades de canonades de fibrociment. (no es tindran en compte els que el licitador
haurà de presentar per acreditar la seva solvència tècnica).
Per que sigui valorable cal aportar certificat de bona execució expedit pel client, on
constin les següents dades:
-

Nom de l’obra projectada o dirigida
Import dels treball
Àmbit d’actuació del projecte
Objecte contractual
Nom del client
Any d’execució

El licitador que presenti el major nombre de treballs tindrà la puntuació màxima, la resta
tindrà punts de manera proporcional.

3. - Reducció del termini d’execució, (fins a un màxim de 24 punts)
S’atorgaran 6 punts per cada setmana de reducció del termini de redacció del projecte,
fins a un màxim de 24 punts.

DOMICILI SOCIAL:
Muntanyeta de St. Pere i St. Pau, s/n
43007 Tarragona · A-43049956

ADREÇA DE CORRESPONDÈNCIA :
Ap. Correus 4195
43007 Sant Pere i Sant Pau
(Tarragona)

Tel. 977 25 09 12
www.ematsa.cat
www.lab.ematsa.cat

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 272, Llibre 200/3, Foli 139, Full 4855, Inscripció 1a. NIF A-43049956

8.2. Ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats
Es consideraran ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats aquells que
tinguin aquesta consideració d’acord al que marca la normativa reguladora.

9. Condicions especials d’execució del contracte.
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no podrà
tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter temporal superior al
50 %.

Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les mesures
específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució; en particular, pel
que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació, publicitat, imatge o material
que es generi amb motiu de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’emprar un ús del
llenguatge no sexista, evitat imatges discriminatòries de les dones o estereotips sexistes, i
fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i pluralitat de rols i
identitats de gènere.

Així mateix, les condicions especials d’execució seran exigides a tots els subcontractistes que
participin en l’execució del contracte.

10. Tractament de dades personals / accés als sistemes informàtics
Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte:
-

NO es preveu la cessió de dades de caràcter personal o que el contractista en faci
tractament per compte d’EMATSA.

-

NO es preveu l’accés per part del contractista als sistemes informàtics d’EMATSA.
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11. Dades econòmiques.
•

Sistema de determinació del preu: El preu del present contracte es formula en tant alçat.
En conseqüència només es podrà certificar aquestes partides en cas d’execució efectiva.

•

Pressupost de licitació:

•

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 19.397,04 euros
(IVA inclòs).

•

Aquest import es desglossa en 16.030,61 euros de base imposable més 3.366,43 euros en
concepte d’IVA al tipus 21 %.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art.
100 i concordants de la LCSP.

•

Valor estimat del contracte: El valor estimat del present contracte és de 16.030,61 euros,
més l’IVA corresponent, desglossat en el detall dels imports indicats a continuació:
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FULL D'ESTUDI
LICITACIÓ
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT EXISTENT AL CARRER TORTOSA DEL TM
DE TARRAGONA

LICITACIÓ

ORGANISME CONTRACTANT

EMATSA

FORMA D'ADJUDICACIÓ

Estudi de cost

Procediment obert

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (€, IVA exclòs)
TERMINI DE PROJECTE (SETMANES)

20

Dedicació

Concepte

Titulació

ESTUDI PREELIMINAR

5 Setmanes

Import (€)
9,6154%

20%

REDACTOR DEL PROJECTE

ICCP

35.536,82

683,40 €

20%

ADJUNT REDACTOR: OBRA CIVIL

ICCP jr

27.572,74

530,24 €

20%

ADJUNT REDACTOR: HIDRÁULICA

ITOP

27.572,74

530,24 €

20%

ADJUNT REDACTOR: INSTAL.LACIONS

I MEC jr

27.572,74

530,24 €

FP PROJECTES

24.743,79

10%

DELINEANT

MAQUETA: ESBORRANY PROJECTE

Termini estimat

5 Setmanes

237,92 €
9,6154%

30%

REDACTOR DEL PROJECTE

ICCP

35.536,82

20%

ADJUNT REDACTOR: OBRA CIVIL

ICCP jr

27.572,74

530,24 €

20%

ADJUNT REDACTOR: HIDRÁULICA

ITOP

27.572,74

530,24 €

20%

ADJUNT REDACTOR: INSTAL.LACIONS

I MEC jr

27.572,74

530,24 €

FP PROJECTES

24.743,79

20%

DELINEANT
REVISSIÓ: PROJECTE DEFINITIU

COST PERSONAL

Cost anual empresa(€)

Termini estimat

Termini estimat

8 Setmanes

1.025,10

475,84 €
15,3846%

30%

REDACTOR DEL PROJECTE

ICCP

35.536,82

20%

ADJUNT REDACTOR: OBRA CIVIL

ICCP jr

27.572,74

848,39 €

20%

ADJUNT REDACTOR: HIDRÁULICA

ITOP

27.572,74

848,39 €

20%

ADJUNT REDACTOR: INSTAL.LACIONS

I MEC jr

27.572,74

FP PROJECTES

24.743,79

30%

DELINEANT
LEGAITZACIÓ INSTAL.LACIONS / SER. AFECTATS

Termini estimat

2 Setmanes

1.640,16

848,39 €
1.142,02
3,8462%

10%

REDACTOR DEL PROJECTE

ICCP

35.536,82

136,68 €

50%

ADJUNT REDACTOR: INSTAL.LACIONS

I MEC jr

27.572,74

530,24 €

COST PERSONAL

11.598,02

COSTOS DE PROJECTE
Unitat

Concepte

1

Estudi Geotècnic

0,00

1.200,00

0,00 €

1

Visat

1,00

600,00

600,00 €

1

Topografia

0,00

600,00

0,00 €

1

Tramitació serveis afectats

1,00

200,00

200,00 €

Imprempta

1,00

100,00

100,00 €

INDIRECTES
COSTOS DIVERSOS
VARIS

1

Medició

Cost unitari

Import (€)

CONSUMIBLES
Unitat

Concepte

Medició

Cost unitari

Import (€)

15%

Cost mensual vehícle

4

325,00

200

Combustible/peatge-km

5

1

Despeses/viatge

5

20,00

1

Telefonia

4

25,00

195,00 €

7 l/100 km 2 €/

140,00 €
100,00 €
100,00 €

COSTOS DIVERSOS

1.435,00 €

COST D'EXECUCIÓ

13.033,02 €

FINANCERS

1,00%

130,33 €

IMPREVISTOS

3,00%

390,99 €

19,00%

BENEFICI INDUSTRIAL i GG

2.476,27 €

INDIRECTES VARIS

LICITACIÓ
CONCEPTE

2.997,59 €

ESTUDIO
IMPORT

CONCEPTE

IMPORT

TANCAMENT

Cost personal projecte
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PRESSUPOST LICITACIÓ
IVA 21%
TIPUS DE LICITACIÓ

16.030,61

11.598,02

Cost divers projecte

1.435,00 €

Indirectes varis

2.997,59 €

TOTAL SENSE IVA

16.030,61 €

3.366,43 IVA 21%
19.397,04

3.366,43 €

PPT ESTUDI
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Per a la quantificació econòmica del personal, s’ha considerat el “XIX Conveni col·lectiu del sector
d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics” vigent, segons la resolució del 7 de octubre
de 2019 de “La Dirección General de Empleo”.
I per al càlcul del cost total d’empresa s’ha incrementat el sou brut anual en un 35 % corresponent
als costos de Seguretat Social i altres despeses socials.

12. Modificacions.
No es preveuen modificacions
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es
justifiqui suficientment la concurrència del seu interès.

13. Cessió del contracte i subcontractació.
El contractista podrà cedir el contracte i podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació del
contracte, prèvia acceptació formal per part d’EMATSA.
La celebració de la cessió com de subcontractes estarà subjecta al compliment de les condicions
fixades a la LCSP.

14. Termini de garantia.
El termini de garantia serà d’un any, a comptar de la data de recepció de la prestació del
contracte.

A la data de la signatura electrònica
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