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INFORME DE NECESSITATS
OBRES DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA ALS BARRIS PASTORETA, SOL I VISTA I MONESTIRS
(OM – 0229/2018 – EXP 478/18)
LCSP

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT

28
ANTECEDENTS
63.3a)
116.1
L’objectiu d’aquestes obres a la via pública municipal és la realització de millores a les
116.4e) voreres des de la vorada fins els escocells, refer passos de vianants i accessibilitat, i
millorar els paviments a les següents localitzacions:
-Carrer de Macià Vilà
-Carrer de Penyiscola
-Raval de Sol i Vista
-Avinguda Falset amb Recasens i Mercadé
-Carrer de Miami
DESCRIPCIÓ SEGONS PROJECTE REDACTAT:
El projecte contempla les obres de:
-Arranjament de la vorera senar al carrer de Macià Vila
-Arranjament de la vorera oest al carrer Penyíscola
-Millora de vorera al raval de Sol i Vista
-Arranjament de la vorera a la rotonda de l'avinguda de falset amb carrer Recasens i
Mercadé
-Millora de la vorera parell del carrer Miami.
Les obres no alteren les condicions existents actuals de les zones on s'actua i
allargaran la vida útil de l'afectat per l'obra.
LCSP

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)

63.3 a)
116.4f)

El document tècnic s’ha redactat per part de l’arquitecte Jordi Flors Prats, coordinat des
de Brigades Municipals.
Les obres han de ser executades per una empresa de construcció amb la capacitació
tècnica suficient.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per
executar una obra d’aquestes característiques.

LCSP

CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT

115

Les característiques de l’obra no fan necessari cap estudi de mercat previ.

LCSP

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

62

El responsable del contracte en fase d’execució d’obres serà l’arquitecte tècnic de
Brigades Adam Besora Balañà atès que actuarà com a director de les obres.
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LCSP

OBJECTE

99

Amb el contracte és vol satisfer l'execució total de l'obra segons el projecte redactat.

LCSP

LOTS

99
L’objecte del contracte no es divideix en lots.
116.4g)
No es divideix en lots perquè la divisió de l’objecte del contracte dificultaria
excessivament l’execució del mateix des de la vessant tècnica. El treballs a la vegada de
diferents contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per una sola empresa
elevaria el risc de seguretat i de bona execució i requeriria diversos plans de seguretats
actuant sobre la mateixa obra, la qual cosa no és recomanable.
LCSP

CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)

2.4

45233340-4 Treball de cimentació de voreres

LCSP

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

124,12 D’acord amb la Memòria valorada de les obres
5
126,12
7
LCSP

DURADA

29

El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos.

LCSP

SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL

130

No es preveu.

LCSP

FINANÇAMENT

116.3
117
DA3ª

Partida pressupostària 40634-15340-61900
No es preveu tramitació anticipada.
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LCSP

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

100

El pressupost base de licitació és de 72.367,18 euros, IVA inclòs

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba en la
corresponent memòria.
LCSP

VALOR ESTIMAT

101
El valor estimat del contracte i el mètode de càlcul és el següent:
116.4d)
Pressupost sense IVA:
59.807,59 euros
Modificacions previstes:
0,00 euros
Total VEC:
59.807,59 euros
LCSP

REVISIÓ DEL PREUS

103

No es preveu.

LCSP

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

116.4a) Obert, simplificat sumari, per raó de la quantia, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP,
131
no subjecte a regulació harmonitzada.
159.6

LCSP

TRAMITACIÓ

116,11 Ordinària.
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7
119
120
LCSP

CONTRACTE RESERVAT

DA.4ª

Es tracta d’un contracte no reservat.

LCSP

HABILITACIÓ PROFESSIONAL

65.2

Els licitadors hauran de ser empreses de construcció que disposin de la experiència i
mitjans necessaris per a l’execució de les obres. La classificació està indicada més
endavant.

LCSP

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

74
Pel tipus de tramitació no es requereix la seva acreditació documental.
87
Tanmateix, les empreses licitadores hauran de complir les condicions següents:
116.4c)
- tenir un volum anual de negocis corresponent a una vegada i mitja el valor estimat del
contracte almenys en un dels tres últims anys conclosos
- tenir una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes, amb el compromís del manteniment de
la seva cobertura durant tota l’execució del contracte, per import de cobertura no
inferior a 158.611,92 €
LCSP

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

74
Pel tipus de tramitació no es requereix la seva acreditació documental.
88,89, Tanmateix, les empreses licitadores hauran de complir les condicions següents:
90
116.4c)
-Haver executat com a empresa adjudicatària, en els darrers 5 anys, un espai urbà de vialitat ordinària (carrer) d’una superfície del 50% de la superfície a actuar en aquestes
obres i no inferior a 500 m2.
-Atenent que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, les empreses de
nova creació (<5 anys), la seva solvència tècnica es podrà acreditar mitjançant la justificació de personal o organismes tècnics, així com la maquinària, destinada a l’execució
de l’obra. Tot segons les indicació de l’article 88 de la LCSP. Com a mínim acreditaran
cap d'obra amb 3 anys d'experiència, encarregat amb 2 anys d'experiència, llicència de
programa de pressupostos, i maquinària destinada a l'execució de l'obra: camió de 12t i
retroexcavadora.
LCSP

CLASSIFICACIÓ

74, 77 La classificació orientativa proposada al projecte:
116.4b) Grup G Vials i pistes / subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica / Categoria 1
(antiga A o B) Obres amb quantia inferior o igual a 150.000€
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LCSP

VARIANTS

142

No se n’estableixen.

LCSP

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

116.4c) Els criteris automàtics d’adjudicació que es tindran en consideració en el present
145,146 procediment seran:
- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i,
per tant, és un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu
previst a l’article 145 de la LCSP.
1.- Oferta econòmica (de 0 a 100 punts).
Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:
(Import de licitació – Oferta que es valora)
______________________
màxims que s'atorguen

* punts

(Import de licitació – Oferta més baixa)
Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:
Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes
que es trobin en algun dels següents supòsits:
- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment.
LCSP

COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
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146.2b) No és d’aplicació.

LCSP

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

203
204

No es preveuen. Cas que fos necessària i sempre que es compleixin els requisits seran
mitjançant les indicacions de l’article 205 de la LCSP.

LCSP

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

116.4c)
122.2
202
217.1

- Pagament als subcontractistes dins de termini per part del contractista principal.
- Clàusules ètiques.
- L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions salarials dels
treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
- L’empresa contractista té l’obligació de contractar per a la present obra, com a mínim,
a una persona en situació d’atur, prèviament inscrita com a demandant d’ocupació al
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i que no cotitzi a cap dels règims de la Seguretat
Social.

LCSP

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

76.2
202
211f)

1.- Obligació d’adaptar els terminis i el propi Pla d’obra a les necessitats de mobilitat
urbana que fixi l’àrea de Mobilitat de la Guàrdia Urbana.
2.- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la instal·lació del cartell anunciador d’aquesta
actuació d'acord, d'acord amb les indicacions que li facilitarà el responsable del
contracte.

LCSP

PENALITATS ESPECÍFIQUES

76.2
192.1
193.3
202.3

-Demora termini total: resolució del contracte o penalitats diàries en
proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs
- Les previstes a la llei

LCSP

CAUSES DE RESOLUCIÓ

211.1f) Per incompliment de termini d’execució per causes imputables a l’empresa i les
previstes a la llei.
LCSP

CESSIÓ DEL CONTRACTE

214

No s’admet.

LCSP

SUBCONTRACTACIÓ

215
DA 51

Fins el 40% per tasques especialitzades
No es preveu pagament directe a subcontractistes.
Coneixement anticipat per escrit a l’Administració.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 4/12/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20184CC1818E95D560434AB5D3FFC1F94BBF962CBE4D1204081345

Registre Comunicats Intern
Núm: 2018005265
Data: 04-12-2018 08:12:04

Garantia de pagament a subcontractistes i subministradors.
Acreditació de la inscripció en el Registre d’empreses acreditades (REA).
LCSP

REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

DA 3.3 Es tracta d’una despesa d’inversió per conservació i manteniment. No s'alteren les
condicions existents actuals de les zones on s'actua i allargaran la vida útil de l'afectat
per l'obra
La inversió no genera més despeses addicionals en relació a les executades pel servei en
l’exercici anterior atès que s’incorporarà en el manteniment de vials gestionat des de Via
Pública – Brigades. Per l’entitat de l’obra no alterarà el pressupost destinat al
manteniment general.
La inversió no generarà despeses de caràcter excepcional i puntual, ni ingressos
addicionals recurrents ni ingressos de caràcter excepcional i puntual en relació als
generats en l’exercici anterior.
La vida útil dels elements d’inversió és de 25 anys.
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