INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS
ALS ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB EL
CONTRACTE MIXT D’OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG
I DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI PER
LABORATORI
Obres de reforma en els espais del CRG
DESCRIPCIÓ DEL
i de subministrament i instal·lació de
CONTRACTE
mobiliari per laboratori
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els aspectes que
es detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada. A tal
efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert
als esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes
que s’estableixen a continuació en relació amb el contracte mixt d’obres
de reforma en els espais del CRG i de subministrament i instal·lació de
mobiliari per laboratori:
-

Objecte del contracte.

-

Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del
contracte. Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar
la prestació objecte del contracte.

-

El pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte.

-

Elecció del procediment de licitació.

-

Els criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i
financera i els criteris d’adjudicació.

-

Condicions especials d’execució.
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I) Objecte del Contracte: Obres de reforma en els espais del CRG i de
subministrament i instal·lació de mobiliari per laboratori. L’objecte del
present contracte es divideix en els següents lots:
CONCEPTE
LOT NÚM. 1: Obres de reforma de les sales
559 i 557 de la planta 5 del PRBB
LOT NÚM. 2: Subministrament i instal·lació
del mobiliari de laboratori de la sala 559 a la
planta 5 nord del PRBB
LOT NÚM. 3: Obres de reforma de les sales
del laboratori B&G de la planta 4 del PRBB
LOT NÚM. 4: Subministrament i instal·lació
del mobiliari de laboratori de la sala 432.01
de la planta 4 sud del PRBB
LOT NÚM. 5: Obres de reforma de les sales
de cultius 473.08 a la planta 4 nord del
PRBB
LOT NÚM. 6: Subministrament i instal·lació
del mobiliari de laboratori de la sala
473.08.12 a la planta 4 nord del PRBB

L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea,
dins del Projecte d’Adequació de serveis, espais i instal.lacions per a
la EMBL Outstation (Local Partnership EMBL-CRG) amb referència
2015 FEDER/S-18, en el marc del Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació,
essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els
fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
II) Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteixen en:
Naturalesa de les necessitats: Reformar diferents laboratoris del CRG
per tal de poder ser utilitzats per les necessitats actuals del centre.
Aquests laboratoris són: lab 559, “wet lab” de la planta 4ª sud i lab
473.08.10. En aquests laboratoris també s’hi haurà de subministrar i
instal·lar el corresponent mobiliari de laboratori.
Extensió de les necessitats: les ubicacions on es portaran a termes
aquests treballs són el laboratori 559, els laboratoris de la planta 4ª
sud 426.01, 432.01, 432.02, 440.06, i finalment els laboratoris
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473.08.11, 473.08.12. La durada prevista de tots aquests treballs és
de 20 setmanes.
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el
present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional,
les necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present
memòria.
Amb l’arribada de l’EMBL a l’edifici del PRBB, el CRG ha hagut de
cedir espais i adaptar-se a la nova disposició requerida per l’edifici. És
per aquest motiu que es necessita reformar diferents laboratoris tals
com el lab 559, “wet lab” de la planta 4ª sud i lab 473.08.10. El
contracte de licitació s’ha dividit en lots segons els espais on es
treballa i anàlogament s’ha generat un lot per cada espai pel
subministrament de mobiliari de laboratori.
IV) Pressupost de licitació: S’entén per pressupost base de licitació el
límit màxim de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre
l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus
de mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i
indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva
determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
-

Costos directes: 197.029,15 €
Costos laborals: NA
Costos indirectes: 37.435,54 €
IVA: 49.237,58 €
Total pressupost base de licitació: 283.702,27 €

V) Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat del contracte
el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador
segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de
conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el següent: amb un projecte
d’enginyeria s’ha establert un estat d’amidaments i un pressupost
base; en el cas del mobiliari de laboratori s’han fet consultes tècniques
per establir-ne la valoració econòmica.
Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA): 234.464,69 €
Possible pròrroga: NA
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-

Possibles modificacions: NA

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 234.464,69 €
VI) Durada del contracte: 20 setmanes, a comptar des de la
formalització del contracte
VII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del
contracte: El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment
obert simplificat, de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP,
essent necessària la preparació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin
la corresponent licitació.
VIII) Criteris de solvència:
Atenent a que l’objecte del contracte és d’obres de reforma en els
espais del CRG i de subministrament i instal·lació de mobiliari per
laboratori, i que el seu valor estimat és 234.464,69 € (IVA exclòs),
es proposen els següent criteris de solvència:
-

Solvència tècnica o professional:
LOTS 1, 3 i 5 :
(i) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims
anys, avalada per certificats de bona execució; aquests
certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les
obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon
terme; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Aquests serveis o treballs s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és una
entitat del sector pública o, quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del
certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de
l’empresari .
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any
de major execució del període indicat, un import mínim (sense
impostos) equivalent al valor estimat del contracte.
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(ii) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics,
estiguin o no integrats en l'empresa, dels quals aquesta disposi
per a l'execució de les obres acompanyada dels documents
acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis
depenents de l'òrgan de contractació.
(iii)
Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels
directius de l'empresa i, en particular, del responsable o
responsables de les obres així com dels tècnics encarregats
directament de la mateixa, sempre que no s'avaluïn com un
criteri d'adjudicació.
(iv)
Indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.
LOTS 2, 4 i 6:
(i) Una relació dels principals subministraments d’igual o
similar naturalesa als que són objecte del contracte realitzats
en els darrers tres anys que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests serveis o
treballs s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran
acreditar mitjançant una declaració de l’empresari.
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any
de major execució del període indicat, un import mínim (sense
impostos) equivalent al valor estimat del contracte.
(ii) Indicació del personal tècnic o de les unitat tècniques,
integrades o no a l’empresa, participants al contracte,
especialment aquells encarregats del control de qualitat.
(iii)
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les
mesures adoptades per l’empresari per garantir la qualitat i dels
mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
(iv)
Certificats expedits pels instituts o serveis oficials
encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda,
que acreditin la conformitat de productes perfectament
detallada mitjançant referències a determinades especificacions
o normes tècniques.
-

Solvència econòmica i financera:
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(i)

Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el
volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a fi del
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles
en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest
volum de negocis. El volum global de negoci anual haurà de ser de
com a mínim de 1,5 vegades el valor estimat del contracte .

(ii)

Patrimoni net, o bé ratio entre actius i passius, al tancament de
l’últim exercici econòmic per al que estigui vençuda l’obligació
d’aprovació de comptes anuals. S’haurà d’acreditar disposar d’un
patrimoni net quin valor sigui, com a mínim, de 1,5 vegades el valor
estimat del contracte

(iii)

Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals per import igual o superior a 1,5 vegades el
valor estimat del contracte.
Indicació dels riscos mínims a cobrir, del termini mínim de
vigència o data de venciment i del valor mínim exigit.

X)

Criteris d’adjudicació:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del
contracte de referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor:
LOTS 1, 3 i 5:
Contingut:
Pla de Treball:
1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició
dels treballs i tasques necessaris per a l’execució de l’obra
2. Memòria descriptiva de l’oferta presentada amb una
descripció detallada dels treballs a realitzar, que ha
d’incloure
la
justificació
de
la
metodologia
per
l’assegurament del compliment de la planificació, controls de
qualitat del projecte en execució, control de costos de l’obra
3. L’adaptació de l’obra en base a la proposta de mesures
especials per reduir l’impacte sobre l’entorn i sobre l’activitat
del CRG
4. La qualitat de la metodologia per a la gestió de la recopilació
i lliurament de la documentació as built adaptada a l’obra
que es lliurarà al finalitzar l’obra
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LOTS 2, 4 i 6:
Pla de Treball:
1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició
dels treballs i tasques necessaris per al subministrament i
instal.lació del mobiliari
2. Memòria descriptiva de l’oferta presentada amb una
descripció detallada de les tasques a realitzar que ha
d’incloure
la
justificació
de
la
metodologia
per
l’assegurament del compliment de la planificació i controls
de qualitat de la instal.lació del mobiliari
3. L’adaptació del subministrament i instal.lació per reduir
l’impacte sobre l’entorn i sobre l’activitat del CRG
-

Criteris
d’adjudicació
automàtiques:

avaluables

mitjançant

fórmules

o Valoració del preu.
o Referències tècniques – termini de garantia
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació
de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
Formula preu:
P= (65*M)/Of
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Of l’oferta
corresponent al licitador que es valora.
Justificació fórmula: Aquesta fórmula resulta proporcional i no
afecta a la competència ni dona avantatge a cap empresa.
XI)

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:

S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials
d’execució:
 Consideracions de tipus econòmic: Segons clàusula 19 del Plec de
Clàusules Particulars
 Consideracions de tipus social: Segons clàusula 19 del Plec de
Clàusules Particulars
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Barcelona, 4 de juny de 2018

Signat: Josep Queralt
Cap del Departament de Serveis Generals del CRG
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