INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Objecte: Treballs de “MILLORA DELS SUPORT DE LES PASSAREL·LES DE MANTENIMENT
DELS PAVELLONS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA”
Import: 123.841,64 € s/IVA
CPV:
45262420-1

Trabajos de montaje de piezas de acero para la construcción de estructuras

Teresa Ricol, Cap del departament de desenvolupament i infraestructures, d’acord amb l’article
28 de la LCSP, que estableix l’obligació de les entitats del sector públic de determinar amb
precisió, prèviament a l’inici del procés de contractació, la naturalesa i extensió de les necessitats
que pretenen cobrir-se a través de la contractació, així com la idoneïtat de l’objecte i el contingut
per a satisfer-les, redacta el present informe de necessitat per a la contractació del següent:
Servei



Subministrament



Obra



1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:
Segons el dictamen relatiu a l’estructura de coberta del Mercat de Fruites i Hortalisses realitzat per
Masala Consultors al desembre de 2015, es necessària la implementació d’un nou sistema de suport de
les passarel·les que sigui adient a l’estructura. Aquesta actuació esta prevista al Pla d’Inversions signat
entre els usuaris, l’Ajuntament de Barcelona i Mercabarna.

2. JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL DECRET DE 24 DE ABRIL DE 2017 DE CONTRACTACIÓ
SOSTENIBLE DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:
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2.1 Com a criteris d’adjudicació:
Sí
A. El criteri que valora el preu del contracte té una ponderació del 35% de la
puntuació total.
B. Exclusió oferta qualificada anormalment baixa (preus unitaris dels salaris
dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el
conveni d’aplicació).
C. Contractació laboral indefinida de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte.
D. Millors salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte.

x

E. Mesures mediambientals

x

No

x
x
x

3.2 Com a criteris d’execució:
Sí
A. Pagament del preu a les empreses subcontractades.

x

B. Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.

x

C. ...

3. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

Pressupost total de licitació (IVA exclòs)* 123.841,64 €

104.068,60 €
13.528,92 €
6.244.12 €
123.841,64 €

Pressupost execució material
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
TOTAL IVA NO INCLÒS
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No

4. DIVISIÓ LOTS

Sí
Divisió objecte del contracte en LOTS

No
x

Justificació de la no divisió en lots
En aquest contracte no hi ha lloc per a la divisió de lots atesa la naturalesa
del contracte de subministrament i col·locació.

5. PERÍODE D’EXECUCIÓ
Durada d’execució màxim

5 mesos

Possibilitat de pròrroga

Sí

Període

x
No

X
X
x

6. PROPOSTA
Per tot això, proposo la contractació del subministrament per MILLORA DELS SUPORT DE LES
PASSAREL·LES DE MANTENIMENT DELS PAVELLONS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I
HORTALISSES DE MERCABARNA per un pressupost total de 123.841,64 €, IVA no inclòs.
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7. DOCUMENTS QUE S’ANNEXEN A LA PETICIÓ
✓ Annex Supòsits de modificació del contracte.
✓ Annex Notes diverses per incloure al plec administratiu
✓ Annex Model presentació oferta econòmica
✓ Annex Criteris d’adjudicació i criteris de classificació, solvència tècnica i solvència econòmica.
✓ Annex Pressupost desglossat.

Barcelona, el 15 d’abril de 2019

Signatura:

Teresa Ricol
Cap Desenvolupament d’Infraestructures
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