INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL
CONTRACTE D’ EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ
I REPARACIÓ DEL POU D’HAVANERES. CLAU: MS.S1-TM-00509.8-C2.
1)

Antecedents

El Servei de Projectes de Metro (Transports Metropolitans de Barcelona), va redactar amb data
d'agost de 2.011 l' "Informe d'estat d'infraestructura Pou Havaneres". En el resum del document
s'exposa que "es va construir una galeria de connexió entre el pou i el túnel del tram 3. Per a la
construcció d’aquesta galeria es van executar una xarxa de drens que no han estat cegats al
finalitzar l’obra i estan aportant al pou un cabal important d’aigua i degraden els elements de la
estructura metàl·lica del pou." L'aigua s'extreu del pou mitjançant bombes.
El febrer de 2.015 es va adjudicar a AudingIntraesa el present projecte constructiu de “Rehabilitació
i reparació del Pou d’Havaneres”, per tal de definir les actuacions necessàries per a evitar l’entrada
d’aigua al pou i reparar els elements de l’estructura malmesos per l’important cabal d’aigua aportat
pels drens de la galeria que no van ser segellats un cop finalitzada l’obra.
El 2 d’octubre de 2018 es va aprovar el Projecte constructiu de rehabilitació i reparació del Pou
d’Havaneres”, de clau MS.S1-TM-00509.8-C2.
2)

Objecte del Contracte

L’objecte de la present licitació és la definició i valoració de les obres necessàries per realitzar la
reparació del revestiment estructural i eliminar les filtracions al pou d'Havaneres de la Línia 9 del
FMB.
3)

Divisió en lots

Les consideracions 78 i 79, i l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i pel qual es deroga la Directiva
2004/18/CE, estableixen l’obligació de dividir els contractes en lots, com una mesura de
contractació estratègica amb la finalitat expressa d’afavorir la participació de les petites i mitjanes
empreses a la contractació pública.
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen
criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 Justificació de la no divisió en lots dels
contractes, el projecte objecte del present informe pot acollir-se al següent supòsit per a la no
divisió en lots del contracte d’execució:
- En els contractes de valor estimat igual o inferior a 500.000 €, es pot justificar la no divisió en lots
del contracte d’obres per raó de la quantia.
El Pressupost d’execució per contracte del present projecte es fixa en 422.980,72 euros IVA no
inclòs. Aquest valor és inferior a 500.000 € i, per tant, la no divisió es pot justificar per raó de la
quantia. Es conclou, així, la no divisió en lots del contracte de l’execució del projecte

4)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 422.980,72 euros IVA no inclòs, d’acord amb
els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació.
5)

Termini dels contractes.

La durada prevista dels contractes és de 3 mesos, comptadors a partir de la data de formalització
de l’Acta de Replanteig..

6)

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules tipus
aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa
aplicar els criteris de solvència següents:
(<500.000):
Solvència econòmica i financera:
Xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a una
vegada i mitja el valor estimat del lot.
Solvència tècnica o professional:
Haver finalitzat en els últims cinc anys com a mínim un contracte d’una tipologia similar (atenent al
mateix grup i subgrup de classificació) i import igual o superior al del pressupost de licitació del
contracte.
Per empreses de nova creació: disposar d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la
tipologia d’obra objecte de la licitació; disposar d’una màquina compatible i utilitzable en l’obra
objecte de licitació
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.

Alternativament classificació:
Lot

GRUP

SUBGRUP

1

Grup C

Subgrup 7.

7)

CATEGORÍA
CONTRACTE
Categoria 2

Categoria Real
Decreto 1098/2001
C

Condicions especials i essencials del contracte

Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.
b) L’obligació d’informació del contractista relativa a la comprovació de pagaments per
part d’aquest als subcontractistes, si l’import de subcontractació és igual o superior al
30% del preu del contracte.
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos a nivell de Cap d’obra,
Delegat d’obra i Responsable de Seguretat i Salut, que formen part de les condicions de
solvència tècnica requerida i, en el cas del Cap d’obra, de la valoració tècnica de
l’oferta.

8)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor
i avaluables automàticament) és de 100 punts. La ponderació entre criteris econòmics i els
relacionats amb la qualitat d’execució s’ha fixat al 50%.
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de
licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,375 punts per cada 1% d’increment de baixa. La
puntuació màxima és de 50 punts.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en 4 conceptes:
x

Experiència del Cap d’obra assignat en actuacions similars a la de l’objecte del contracte (8
punts, ampliables a 10 quan no es justifica necessitat de recursos útils).

x

Disponibilitat de recursos útils pròxims (propis o subcontractats) quan es justifiqui la seva
relació amb la qualitat de l’obra (2 punts)

x

Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de
donar resposta a una sèrie d’apartats definits (37 punts).

x

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora
(3 punts).

Els dos primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que els darrers, que
sumen 40 punts, corresponen a criteris subjectes a judici de valor.
Els criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del
contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants com són, l’experiència del cap d’obra, el
nivell d’anàlisi que s’hagi fet de l’obra a construir, i els procediments que tingui establerts l’empresa
a l’hora d’assegurar la qualitat, la minimització de l’impacte ambiental i les necessàries condicions
de seguretat.
La valoració de l’equip responsable, concretament l’experiència del Cap d’Obra, com a criteri
d’adjudicació de la presenta licitació, té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa de la
figura del Cap d’Obra, donada la seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en
l’obra, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil
tècnic té assignades les funcions executives en el marc de l’execució del contracte següents:
x

Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.

x

Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt
de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals
dels mateixos.

x

Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els
requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra.

x

Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra.

x

Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció
d’Execució d’obra, el Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat.

x

Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la
Direcció d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i
d’Infraestructures.cat.

x

Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra.

x

Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria
que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a
l’ofertat, que hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat.

x

Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica
del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars,
als efectes d’una bona gestió de la present.

L’experiència del Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació és una garantia de les
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves característiques
particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència.
Es per això que es requereix que per part del Cap d’Obra es conegui amb profunditat el disseny de
l’obra, les pautes d’execució de les obres i les funcions de coordinació entre els diferents industrials
que intervenen en la mateixa.
Així mateix es rellevant, el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris de
Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les instal·lacions sigui
controlada pel Cap d’Obra.
De tot l’anterior, és evident que el Cap d’Obra que el contractista ha de posar a disposició del
contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el desenvolupament del
contracte d’obres que ha de vetllar per una correcta coordinació de tots els agents que intervenen
en l’obra i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que pugui tenir
l’obra; i per tant, es considera un aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestació, l’experiència
que tingui el Cap d’Obra en obres de tipologia similar a la que es licita en les seves funcions que
afecten tant a la pròpia execució de l’obra, com al seu seguiment i control administratiu, facultatiu i
normatiu d’aquesta.
Per tot l’anterior, es considera la experiència del Cap d’Obra proposat per part dels licitadors per
l’execució del contractes és un element directament relacionat amb la “qualitat” professional i per
tant amb l’oferta i de l’obra, directament relacionada amb l’objecte del contracte en tant que pot
afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la
seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte.
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