INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE REPOSICIÓ DELS TAMÍS PRETRACTAMENT EDAR
TARRAGONA NORD
Ivan Fraga Medico, responsable de l’àrea de depuració de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona (EMATSA), per tal de justificar l’expedient de contractació
de l’obra descrita en l’encapçalament,
INFORME
1. Motivació de la necessitat que es pretén satisfer amb el contracte.
Amb data 16 de maig de 2019, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona
va presentar a l’Ajuntament de Tarragona una revisió de la proposta de millores
a executar l’any 2019, als sistemes de sanejament en alta de la ciutat.
Amb data 23 de maig de 2019, l’Ajuntament de Tarragona, administració actuant
del sistema de sanejament, va traslladar dita petició a l’Agència Catalana de
l’Aigua
Amb data 4 de juliol de 2019 l’Agència Catalana de l’Aigua va lliurar a
l’Ajuntament de Tarragona la notificació de la resolució de millores amb el
número d’expedient AF 19000301 (còpia adjunta).
Entre les millores atorgades per l’ACA, s’hi troba l’esmentada a l’encapçalament,
que constitueix l’objecte del present expedient de contractació, concretat en el
projecte executiu anomenat “OBRES DE REPOSICIÓ DELS TAMÍS
PRETRACTAMENT EDAR TARRAGONA NORD”.
És per aquest motiu que es justifica convenientment la necessitat d’impulsar
l’expedient de contractació de les obres referides.
2. Durada del contracte.
El termini d’execució de les obres serà el que consta al projecte d’obres.
Tanmateix, ateses les condicions de la resolució d’atorgament de millores de
l’Agència Catalana de l’Aigua, cal que es faci constar que la prestació contractual
haurà de ser finalitzada abans del dia 31 de desembre de 2019.
3. Divisió en lots.
La naturalesa i l’objecte del contracte impedeixen que aquest pugui dividir-se en
lots.

4. Criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de
constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, acreditat
mitjançant nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel Registre
Mercantil o oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres de comptes anuals degudament legalitzats. Caldrà que
s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de més volum dels últims tres,
ha de ser almenys una vegada el valor estimat del contracte.
Solvència tècnica
Experiència acreditada en l’execució, en els darrers 5 anys, d’un mínim de 3 obres
similars a les de l’objecte del present contracte. Aquesta acreditació es farà mitjançant
la presentació d’una declaració responsable en la que es faci constar l’import, la data i
el destinatari dels contractes. No obstant, el licitador que resulti proposat com a
adjudicatari, previ a l’adjudicació del contracte, haurà de presentar certificats expedits
pels òrgans competents, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan
el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant certificat o declaració responsable de
l’empresari.
Classificació del contractista
NO resulta obligatòria. Els licitadors que en disposin, i així ho desitgin, podran acreditar
la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant la classificació empresarial
següents:
Grup
J
Grup
K
Subgrup
5
Subgrup
8
Categoria
1 (a) o superior
Categoria
1 (a) o superior

Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte
i, atesa la seva naturalesa i especificitat, es consideren proporcionals.
5. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte.
Atès que el present procediment de contractació està previst que es tramiti
mitjançant procediment obert simplificat, s’han previst únicament criteris
avaluables de manera automàtica, concretament la baixa en el preu i l’oferiment
de millores:
•

Oferta econòmica: fins a 40 punts.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació obtinguda= puntuació màxima x preu de la millor oferta
preu de l’oferta a valorar

Millores fins a 60 punts:

•

Construcció i instal·lació d’un calaix de protecció dels contrapesos de la porta
del magatzem, construït amb xapa galvanitzada amb una altura de 5 m i una
amplada de 1,5m. S’haurà de regular la longitud dels cables dels contrapesos
per una adequada obertura de la porta.15 punts
• Subministrament i instal·lació d’una canonada de 2” construïda en acer
inoxidable AISI 316 L amb una longitud de 50 m adaptant la canonada a la
forma geomètrica del perímetre del pretractament. Prèviament es
desmuntarà la canonada existent. S’ha d’incloure petit material, accessoris i
suportació. 5 punts
• Subministrament i instal·lació d’una canonada de Ø 160 mm de polietilè PN10
amb una longitud de 15 m. Prèviament es desmuntarà la canonada existent.
S’ha d’incloure petit material, accessoris i suportació. 5 punts
• Pintar l’estructura del pont grua amb pintura epoxi format per quatre pilar IPN
200 de 6 m de longitud, i dos bigues IPN 300 de 6 m. 20 punts
• Subministrament, instal·lació, configuració i integració al sistema de
comunicació d’Ematsa d’un mòdem VIOLA 4G, incloent antena
omnidireccional i els cables necessaris per a la seva connexió i correcte
funcionament. Ematsa subministrarà la tarja de dades necessària per al seu
correcte funcionament. L’equip ha d’integrar-se dins de la xarxa de
comunicacions d’Ematsa i funcionaran en mode backup, de manera que la
comunicació prioritària serà via red i en cas de fallida d’aquesta es
balancejarà tota la comunicació mitjançant VPN cap al Router 4G. Inclourà
antena omnidireccional tribanda amb base magnética UMTS. 15 punts
Es consideraran ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats
quan la baixa econòmica oferta sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana de les baixes.

6. Condicions especials d’execució del contracte.
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del
contracte no podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte
de caràcter temporal superior al 50 %. Aquesta condició tindrà la consideració
d’obligació contractual essencial i el seu incompliment es considerarà causa de
resolució del contracte.
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar
les mesures específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva
execució; en particular, pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol
documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de
l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’emprar un ús del llenguatge no
sexista, evitat imatges discriminatòries de les dones o estereotips sexistes, i
fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i
pluralitat de rols i identitats de gènere.

7. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació total és de 193.003,19 euros, IVA inclòs
Base imposable:
IVA (21%):

159.506,77 €
33.496,42 €

8. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del present contracte és de 159.506,77 euros, més l’IVA
corresponent, que es desglossa en el detall següent:
Preu de les obres: 159.506,77 €, més l’IVA corresponent
Modificacions: no se’n preveuen
Pròrrogues: no se’n preveuen
9. Cessió del contracte i subcontractació.
NO s’autoritzarà la cessió del contracte.
El contractista podrà de subcontractar l’execució parcial de la prestació del
contracte. La celebració del subcontractes estarà subjecta al compliment de les
condicions fixades a la LCSP.
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.
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