MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A
LA SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ
D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA CALDERA DE BIOMASSA, A
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
NÚM. D’EXPEDIENT: 285/2020
Per acord de la junta de govern local de data 10 de febrer de 2020 es va aprovar el
projecte tècnic referent a les obres denominades: “”PROJECTE CONSTRUCTIU
PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA
TÈRMICA PER UNA CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA”” redactat per l’enginyer industrial Albert Farràs Balasch, núm. de col·legiat
8997, que de conformitat amb l’art.231 del de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
2018 de Contractes del Sector públic (LSCP) té la naturalesa d’obra municipal
ordinària, i conté els documents necessaris per identificar el seu objecte així com els
elements per a dur a terme la seva execució i que ascendeix a un import total de
115.620,91€ (IVA inclòs).
S’ha inclòs o previst al pla d’inversions del Pressupost municipal. L’obra es finançarà
amb la partida pressupostària 326-61990 i amb al subvenció de l’IDAE i de la
Diputació de Lleida.
Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en el
Projecte
d’obres i en el Plec de clàusules administratives particulars redactats a tal efecte.
1) ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
En compliment del que estableix l’article 116.4. de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), el procediment seleccionat ha
estat un procediment obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació, en virtut
d’allò que estableixen els articles 145, 146, i 159.6 i concordants de la LCSP.
TÈCNICA

O

PROFESSIONAL,

I

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a
la licitació s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora,
que es pugui donar compliment a les previsions del projecte d’obres i del plec de
clàusules administratives particulars.
Concretament s’ha previst que les empreses hauran de complir les condicions
mínimes següents:
a) Solvència econòmica i financera
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres
últims disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici de l’activitat de
l’empresari i de la presentació de les ofertes.
Import mínim: Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de
80.000,00€.
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2) REQUERIMENTS DE SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA

b) Solvència professional o tècnica
Obres executades en el curs dels últims 3 anys, similars a l’objecte del contracte,
avalades per certificats de bona execució per a les obres més importants.
Relació d’instal·lacions de calderes de característiques similars (encara que siguin de
combustibles fòssils) durant els darrers tres anys que sumin un total de 1000 kW.
D’entre aquestes instal·lacions, com a mínim dues d’aquestes han de funcionar amb
estella forestal i d’una potència mínima de 100kW cada una.
S’haurà d’incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Els serveis
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest,
mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent.
c) Classificació empresarial
Alternativament a la solvència econòmica i tècnica mínima dels apartats anteriors, el
licitador podrà disposar de la classificació empresarial en els grups, subgrups i
categories que tot seguit es detallen:
Grup: J

Subgrup: 2

Categoria:1

Grup: C

Subgrup:2

Categoria:1

Categoria RD 1098/2001: b
(DT 2ª i 3ª RD 773/2015)
Categoria RD 1098/2001: b
(DT 2ª. i 3ª RD 773/2015)

I s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims següents:

-

Inscripció al registre d’empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4
de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector
de la construcció.

-

Estar inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma.

d) Criteris d’adjudicació i elecció de les formules de valoració
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran:
1.- MILLORA ECONÒMICA (PUNTUACIÓ MÀXIMA 30 PUNTS)
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà
d’acord amb la fórmula adjunta:
P = 30 x (OM/OF)
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Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:

P = puntuació
OM = Oferta més baixa
OF = Oferta del licitador que es puntua

2.- MILLORES TÈCNIQUES (PUNTUACIÓ MÀXIM 20 PUNTS)

MILLORA

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST
EXECUCIÓ
MATERIAL

PUNTS

6.000 €

8 punts

9.000 €

12 punts

MILLORA DELS ACABATS DE LES
SALES D’INSTAL·LACIONS
Condicionament de l’interior de les
sales de calderes un cop retirada la
caldera de gasoil existent. Inclou:
MILLORA 1

Aixecar el nivell del terra fins a la
cota exterior mitjançant aportació
de tot-ú i l’execució d’una solera.
Sanejament de les parets i ajudes
de paleteria necessàries per
deixar-les ben acabades.
Pintat de les parets interiors i
exteriors.

MILLORA 2

Instal·lació de dos dipòsits de
2.000 litres reutilitzats i d’un
dipòsit nou de 2.000 litres, d’un
grup contra incendis de 12m3/h
elèctric + jockey amb col·lector de
proves i cabalímetre i connexió a la
instal·lació de BIE’s existent.
Instal·lació d’una nova escomesa
d’aigua contra incendis amb
comptador de pas total de
DN50mm des del Passeig nou.

e) Condicions especials d’execució
És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi a les persones
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte i durant tota la seva vigència
l’aplicació estricta de les condicions salarials que estableixi el conveni col·lectiu de
treball de la industria de la construcció i obres públiques de la província de Lleida per
els anys 2017-2021).

3

Codi Validació: 9K2HF6DXT36TAZNR7CKKLRYME | Verificació: https://agramunt.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS DE L’EDIFICI

A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació,
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar
aquest compliment.
f) Dades econòmiques del contracte
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de norantacinc mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-set cèntims (95.554,47€)
(IVA exclòs).
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de vint mil seixantasis euros amb quaranta-quatre cèntims (20.066,44€).
Pressupost total és de cent quinze mil sis cents vint amb noranta-un cèntims
(115.620,91€) IVA inclòs.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
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.
Altres despeses: No hi ha altres despeses.
g) Divisió en lots del contracte
Donada la naturalesa del projecte , no es preveu la divisió en lots del contracte,
d’acord amb els articles 99.3b) i 116.4.g) de la LCSP.
h) Revisió de preus
D’acord amb l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus.
i) Exigència de la garantia provisional

j) Exigència de la garantia definitiva
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.
k) Penalitats
Cas que la Ajuntament d’Agramunt opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
Una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte,
IVA exclòs.
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a
cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs,
s’imposaran:
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No s’admet la garantia provisional en tractar-se d’un procediment simplificat.

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o
de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de
les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre
el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau
d’incompliment. S’entén com a compliment defectuós la manca de diligència en el
compliment d’una ordre de la Direcció de les obres que impliqui afectar les condicions
de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista, i d’altres empreses o
institucions relacionades amb les obres.
En funció de la gravetat de l’incompliment, la Direcció de les obres, proposarà les
penalitats a atribuir al contractista, amb el límit del 10%, en virtut del que determina
la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres, prèvia audiència
al contractista per tal de que efectuï les al·legacions que consideri, o de la garantia
definitiva.
C) Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins
al 50% de l’import del subcontracte o donar lloc a la resolució del contracte,
d’acord amb l’article 215.3 LCSP.
D) Per l’incompliment de les condicions de pagament a subcontractistes
s’imposarà una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte o donar
lloc a la resolució del contracte en els termes de l’art. 217.2 LCSP
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció
de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es
puguin deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys
causats a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i
perjudicis.

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte,
fins al 60 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 215 LCSP.
En relació a l’article 75.4 de la LCSP, no es contemplen tasques crítiques per aquest
contracte.
Per tot això, la tècnica sotasignada informa de la necessitat d’efectuar els tràmits
oportuns per a l’esmentada contractació.
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k) Tasques crítiques que no es poden subcontractar

