Exp: A145 21 103

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE OBRES DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS DE
CONTROL DE QUALITAT ,SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I EQUIPAMENT
DE LA NOVA ESCOLA-BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA AL CARRER ARENYS Nº 83,
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ, BARCELONA.
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE
DEL CONTRACTE
El Consorci d’Educació de Barcelona (en endavant CEB), és l’ens instrumental de caràcter associatiu
creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per la Llei 22/1998 de 30 de
desembre de la Carta Municipal de Barcelona i constituït legalment pel Decret 84/2002 del Govern de la
Generalitat del 5 de febrer de 2002 amb l’objectiu de gestionar de manera conjunta l’educació de la ciutat
de Barcelona a través d’una única xarxa educativa per tal de millorar-ne la gestió i fer-la més propera a la
ciutadania.
Dintre aquestes funcions correspon al CEB, impulsar i portar a terme les obres de reforma, ampliació i
millora en els edificis destinats a equipament educatiu, amb l’objectiu de mantenir els estàndards
necessaris dels edificis, perquè s’hi puguin desenvolupar les activitat educatives.
Així doncs per tal de donar resposta a la creixent demanda de places per a infants de 0 a 3 anys al districte
de Sant Martí, és necessària la contractació d’una empresa per què porti a terme les obres de reforma i
ampliació de l’antiga escola Pere Calafell i adequar, part del seu conjunt, com a Escola Bressol Municipal
i Espai Familiar, d’acord al projecte executiu ja redactat (en condició de plec tècnic)
2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT
El procediment d’adjudicació d’aquest contracte és Procediment obert, d’acord amb l’article 156 de la
LCSP com a procediment ordinari d’adjudicació
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA I/O CLASSIFICACIÓ EXIGIDA 1
La solvència econòmica i financera que s’exigeix per a aquest contracte consisteix en:
(LOT 1) - Classificació empresarial: Segons normativa en vigor / normativa anterior:
Grup
C
C
J

Subgrup
2
4
2

Categoria
2/c
2/c
2/c

Justificació: D’acord l’article 77 de la LCSP, al ser un contracte d’obres amb valor estimat igual o
superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresa estigui degudament com a
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Per al procediment restringit aquests requisits s’identificaran com a criteris de selecció, i caldrà puntuarlos i justificar la puntuació que s’atorga.
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contractista d’obres. Així doncs s’ha considerat una classificació empresarial d’acord l’estimació
de feines que comportarà l’execució del servei.
A tal efecte s’han valorat les partides amb més pes econòmic dintre del pressupost d’execució
material, d’acord el projecte redactat, i han estat els treballs d’estructura de fàbrica o de formigó
amb un import de 299.709,59 euros de PEM abans d’iva, els treballs de paleteria, estucats i
revestiments amb un import de 397.873,81 euros de PEM abans d’iva i els treballs d’instal·lacions
de ventilació, climatització i calefacció per un import de 260.375,17 euros de PEM abans d’iva, tots
ells per a executar en un termini de 18 mesos.
(LOT 2) - Amb la presentació dels següents documents per acreditar la solvència segons s’especifica als
articles 75 i 78 de la Llei de Contractes del Sector Públic:
Per solvència econòmica i financera: haver tingut en els darrers 3 anys un volum de negocis anual en
l’àmbit objecte a que es refereix el contracte igual o superior al que s’exigeix a l’anunci de licitació, i
acreditar una assegurança d’indemnització per a riscos professionals d’import equivalent a una anualitat
mitjana de la licitació.
Justificació: D’acord la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, per a la solvència econòmica
i financera de l’empresari, es prenen en consideració els criteris a) i b) de l’article 87, de manera
que no limita la participació de les empreses que compleixen els mínims sol·licitats i per lo tant les
que són adequades pels treballs en licitació, asseguren la seva capacitat a fer front al servei en
licitació i la seva capacitat econòmica.
Per solvència tècnica o professional: haver executat, en els darrers 3 anys, al menys un contracte de
subministrament i col·locació de mobiliari i pati, amb una anualitat mitjana superior al 70% de l’import de
la licitació.
Justificació: Es considera necessari per tal de garantir un nivell adequat de competència, complir
aquest mínim.
4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

2

a.1) CRITERIS DE QUALITAT (LOT - 1)
Per a cada criteri cal fer:
CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
L’oferta tècnica versarà en l’execució de la tipologia l’obra a executar i en funció també de la
tipologia de l’edifici.
Els criteris que es valoren en aquest primer punt són els següents:
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Per al procediment amb negociació, aquest apartat ha d’incloure les condicions de la negociació i la seva
justificació.
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1. Estudi de l’execució de les obres i planificació dels treballs (màxim 30 punts)
a) La presentació de l’estructura de l’organització (organització interna). Valorant la definició
de les tasques, dedicació, jerarquia, funcions i responsabilitats, especialment aquelles que
resolguin aspectes particulars de les tasques. Es detallarà el model de gestió aplicat al
projecte, valorant el model de relació de l’equip de treballs amb el CEB i el centre. (màxim
7 punts)
b) Els mitjans proposats pel licitador de forma detallada i exclusiva per aquest contracte.
(màxim 4 punts)
c) La descripció i estudi del procés constructiu, que incorpori la definició dels aspectes crítics,
singularitats, peculiaritats i dificultats del mateix procés. (màxim 8 punts)
d) Per a l’anàlisi de les principals singularitats, peculiaritats i dificultats, indicar les mesures
que adoptarà, a càrrec de l’adjudicatari, per tal d’ajudar a reduir-les. Es consideren un
màxim de 4 propostes, i es valorarà la idoneïtat de les propostes tenint en compte la
naturalesa de l’edifici objecte del contracte i dels futurs usuaris. (màxim 4 punts, màxim de
1 punts per cada proposta)
e) Establiment de terminis per les feines a executar. Programa dels treballs i planificació
temporal de les feines a executar, que tingui en compte l’adequació de l’estudi a la realitat
del projecte i de l’edifici, per a garantir la finalització de les obres en termini. (màxim 7
punts)
Justificació: Per la redacció de l’estudi de l’execució de les obres, en centres escolars, definició
de mitjans, organització, planificació, etc.. S’estableix com el criteri de qualitat més important, per
tant, amb el un nivell alt de puntuació (75% de la puntuació de judici de valor), al permetre establir
el nivell de coneixement de de cada empresa de les singularitats i especificitats de la tipologia
d’obra i permet demostrar quines empreses tenen un perfil i coneixements més adequats per la
tipologia d’obres.
2. Proposta de les mesures de millora de la gestió mediambiental (màxim 5 punts)
En aquest criteri es valores les propostes referides a mesures de millora de la gestió mediambiental
per a reduir l’impacte de les actuacions. Es valorarà la conveniència i la seva eficàcia dins de la
naturalesa de les accions realitzades en l’execució del contracte. Es consideraran fins a 5
propostes amb una puntuació màxima de 1 punt per a cadascuna. (màxim 5 punts)
Justificació: Criteri de qualitat per garantir mesures de millores de la gestió ambiental de la
tipologia de treballs del projecte. El pes de la puntuació també va lligat amb les possibilitat que
permet un obra de la tipologia d’aquest centre. Un 12,5% de la puntuació subjecte a judici de valor.
3. Descripció dels sistemes de assegurament de la qualitat de l'obra i del sistema post-venta
(màxim 5 punts)
Es valora la descripció dels sistemes de assegurament de la qualitat de l’obra i del sistema postventa de l’empresa, la seva organització en relació al contracte i la concordança d’ambdues.
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Respecte a l’assegurament de la qualitat es valorarà la definició i enumeració dels processos, els
mecanismes de control per a la seva gestió, la definició dels mitjans i estructura establerta, i la
seva relació amb la garantia d’obra. (màxim de 2 punts)
Respecte al sistema post-venda es valorarà sistema d’atenció al client, estructura especifica, els
procediments i mitjans establerts i els temps de resposta. (màxim de 3 punts)
Justificació: En sistemes interns de control de qualitat dels treballs que estableixen les empreses,
així con la dotació del servei post venda de cada empresa, és un paràmetre que va lligat
directament a la qualitat final de producte que s’executa en l’obra. Un 12,5% de la puntuació
subjecte a judici de valor.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
2. Millora del termini de garantia: (fins a 5 punts)
2.1 Per a la millora en l’assistència postvenda de les instal·lacions (fins a 2,5 punts):
Es considerarà en aquest apartar les millores relatives a la garantia, segons proposta, de les
instal·lacions, elements dels sistemes elèctrics, sistemes de producció, distribució, acumulació i
intercanvi d’ACS, aparells elevadors, porters electrònics, bombes d’evacuació (si es cau), grups
de pressió (si es cau), sistemes de detecció i extinció d’incendis de l’edifici, etc..
Per increment de 12 mesos.
Per increment de 24 mesos.

1,25 punts
1,25 punts

2.2. Millores relatives al servei d’assistència postvenda de l’obra (fins a 2,5 punts)
Es considerarà en aquest apartar les millores relatives a la garantia per increment del període de
garantia de l’obra. Queda inclòs dintre d’aquesta garantia la globalitat de l’edifici:
-

Elements estructurals de l’edifici (forjats, lloses, pilars, pantalles...)
Elements constructius de l’edifici (divisòries, tancaments, coberta, portes...)
Elements d’acabats de l’edifici (pintures, fusteries, enrajolats, sanitaris, persianes,
paviments, aixetes...)
Instal·lacions de l’edifici
Tots eles elements de sistemes elèctrics, de sistemes de producció, de distribució,
d’acumulació i intercanvi d’ACS. Així com les garanties addicionals dels aparells elevadors
porter/s electrònic/s, bombes d’evacuació (si es cau), ventiladors, grups de pressió (si es
cau), sistemes de detecció i d’extinció d’incendis de l’edifici.

Es puntuarà de la següent manera:
Per increment de 12 mesos.
Per increment de 24 mesos.

1,25 punts
1,25 punts

Justificació: Criteri objectiu de millora dels terminis de garantia. El major termini de garantia
redunda amb millor qualitat del resultat final.
3. Percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit a l’obra (màxim 5 punts)
(Criteris socials amb vinculació al objecte del contracte)
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Es valora com a garantia d’execució més eficient del contracte que es licita, amb una ponderació
màxima de 5 punts, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, de les persones treballadores que
executaran el contracte. El licitador haurà d’indicar quin percentatge, en relació a la plantilla de la
seva empresa i de les empreses de primer nivell de subcontractació, que destinarà a l’execució de
l’obra, es desenvoluparà amb personal propi amb contracte laboral indefinit.
Fórmula de càlcul de la puntuació: P= 5 x (% oferta / % oferta màxima)
Justificació: S’utilitza un criteri social objectiu, en base al percentatge de personal propi amb
contracte laboral indefinit per a la realització de les actuacions, com a criteri social respon a les
polítiques i criteris que s’estableixen a la guia de contractació publica social de l’Ajuntament de
Barcelona.
4. Percentatge de persones en situació d’exclusió social adscrites a l’execució del contracte
(màxim 5 punts) (Criteris socials amb vinculació al objecte del contracte)
S’atorgaran 5 punts a les empreses licitadores que aportin a l’execució del contracte el major
percentatge de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari,
i/o que estiguin incloses en algun dels col·lectius destinataris de la inserció.
Fórmula de càlcul de la puntuació: P= 5 x (% oferta / % oferta màxima)
Justificació: S’utilitza un criteri social objectiu, en base al percentatge de persones en situació
d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats
importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i/ o que estiguin incloses en algun dels
col·lectius destinataris de la inserció, com a criteri social respon a les polítiques i criteris que
s’estableixen a la guia de contractació publica social de l’Ajuntament de Barcelona.
a.2) CRITERIS DE QUALITAT (LOT - 2)
Per a cada criteri cal fer:
CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
L’oferta tècnica versarà en l’execució de la tipologia l’obra a executar i en funció també de la
tipologia de l’edifici.
Els criteris que es valoren en aquest primer punt són els següents:
1. Elaboració d’un estudi de la instal·lació i muntatge (Fins a 10 punts)
a) descripció i estudi del procés de subministrament, col·locació i/o instal·lació del mobiliari,
amb la descripció dels mitjans previstos per portar a terme el servei (fins a 4 punts)
b) Programa de subministrament i col·locació amb la planificació temporal de les feines a
realitzar (fins a 2 punts)
c) definició dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats del procés subministrament,
col·locació i/o instal·lació del mobiliari (fins a 2 punts)
d) organització interna i implantació del servei per al subministrament i col·locació i/o
instal·lació del mobiliari (fins a 2 punts)
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Justificació: L’elaboració de l’estudi de les instal·lacions i muntatge als centres escolars
s’estableix com el criteri de qualitat més important, per tant, amb el un nivell alt de puntuació (40
% de la puntuació de judici de valor) que permet establir el nivell de coneixement de cada empresa,
en quant a les singularitats i especificitats de la tipologia dels servei i permetrà demostrar quines
empreses tenen un perfil i coneixements adequats per la tipologia del servei.
2. Anàlisi d’interferències de les actuacions (Fins a 6 punts)
Justificació: L’anàlisi de les principals interferències per a les actuacions previstes de
subministrament, col·locació i/o instal·lació del mobiliari, amb el funcionament del centre escolar i
indicació dels espais afectats i la detecció de les mesures a adoptar (a càrrec de l’adjudicatari) per
a ajudar a reduir-les durant el servei, permetrà valorar a les empreses en funció dels seus
coneixements en el sector i en situacions anàlogues tenen un perfil i coneixements adequats per
a la tipologia del servei. El pes de la puntuació és del 24% de la puntuació subjecte a judici de
valor.
3. Mesures de gestió mediambiental específiques (Fins a 4 punts)
Es proposaran dos mesures de gestió mediambiental especifiques a implementar per la realització
dels treballs, que es puntuaran amb un màxima de 2 punts per a cadascuna. La suma de la
valoració individualitzada de cada proposta donarà la puntuació de l’apartat 3. Per a la seva
valoració es considerarà la conveniència i la seva eficàcia dins de la naturalesa de les accions
realitzades en l’execució del contracte.
Justificació: Criteri de qualitat per garantir mesures de millores de la gestió ambiental de la
tipologia de treballs del projecte. El pes de la puntuació també va lligat amb les possibilitat que
permet un obra de la tipologia d’aquest centre. Un 16% de la puntuació subjecte a judici de valor.
4. Descripció dels sistemes d’assegurament de la qualitat del servei de subministrament,
col·locació i instal·lació del mobiliari i del sistema post-venta de l’empresa, la seva organització en
relació al contracte i la concordança d’ambdues (Fins a 5 punts.)
a. Respecte a l’assegurament de la qualitat es valorarà la definició i enumeració dels processos,
els mecanismes de control per a la seva gestió, la definició dels mitjans i estructura establerta, i la
seva relació amb la garantia subministrament, col·locació i instal·lació del mobiliari de l’escola
bressol , (fins a 2 punts)
b. Respecte al sistema post-venda es valorarà sistema d’atenció al client, estructura especifica,
els procediments i mitjans establerts i els temps de resposta, (fins a 3 punts)
Justificació: Els sistemes interns de control de qualitat dels treballs que estableixen les empreses,
així con la dotació del servei post venda de cada empresa, és un paràmetre que va lligat
directament a la qualitat final de producte que s’executa en l’obra. Un 20% de la puntuació subjecte
a judici de valor.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
2. Millora del termini de garantia: (fins a 5 punts)
2.1 Per a la millora en l’assistència postvenda de les instal·lacions (fins a 2,5 punts):
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Es considerarà en aquest apartar les millores relatives a la garantia, segons proposta, de les
instal·lacions, elements dels sistemes elèctrics, sistemes de producció, distribució, acumulació i
intercanvi d’ACS, aparells elevadors, porters electrònics, bombes d’evacuació (si es cau), grups
de pressió (si es cau), sistemes de detecció i extinció d’incendis de l’edifici, etc..
Per increment de 12 mesos.
Per increment de 24 mesos.

1,25 punts
1,25 punts

Justificació: El criteri objectiu de millora per al servei de postvenda de les instal·lacions, respon
a un criteri de millora de garanties i aquest redunda en una millor qualitat del resultat final.
2.2. Millores relatives al servei d’assistència postvenda de l’obra (fins a 2,5 punts)
Es considerarà en aquest apartar les millores relatives a la garantia per increment del període de
garantia de l’obra. Queda inclòs dintre d’aquesta garantia la globalitat de l’edifici:
-

Elements estructurals de l’edifici (forjats, lloses, pilars, pantalles...)
Elements constructius de l’edifici (divisòries, tancaments, coberta, portes...)
Elements d’acabats de l’edifici (pintures, fusteries, enrajolats, sanitaris, persianes,
paviments, aixetes...)
Instal·lacions de l’edifici
Tots eles elements de sistemes elèctrics, de sistemes de producció, de distribució,
d’acumulació i intercanvi d’ACS. Així com les garanties addicionals dels aparells elevadors
porter/s electrònic/s, bombes d’evacuació (si es cau), ventiladors, grups de pressió (si es
cau), sistemes de detecció i d’extinció d’incendis de l’edifici.

Es puntuarà de la següent manera:
Per increment de 12 mesos.
Per increment de 24 mesos.

1,25 punts
1,25 punts

Justificació: Criteri objectiu de millora per a la assistència postvenda de l’obra, respon a un criteri
de millora de garanties i aquest redunda en una millor qualitat del resultat final.
3. Percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit a l’obra (màxim 5 punts)
(Criteris socials amb vinculació al objecte del contracte)
Es valora com a garantia d’execució més eficient del contracte que es licita, amb una ponderació
màxima de 5 punts, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, de les persones treballadores que
executaran el contracte. El licitador haurà d’indicar quin percentatge, en relació a la plantilla de la
seva empresa i de les empreses de primer nivell de subcontractació, que destinarà a l’execució de
l’obra, es desenvoluparà amb personal propi amb contracte laboral indefinit.
Fórmula de càlcul de la puntuació:
P= 5 x (% oferta / % oferta màxima)
Justificació: S’utilitza un criteri social objectiu, en base al percentatge de personal propi amb
contracte laboral indefinit per a la realització de les actuacions, com a criteri social respon a les
polítiques i criteris que s’estableixen a la guia de contractació publica social de l’Ajuntament de
Barcelona.
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4. Percentatge de persones en situació d’exclusió social adscrites a l’execució del contracte
(màxim 5 punts) (Criteris socials amb vinculació al objecte del contracte)
S’atorgaran 5 punts a les empreses licitadores que aportin a l’execució del contracte el major
percentatge de persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari,
i/o que estiguin incloses en algun dels col·lectius destinataris de la inserció.
Fórmula de càlcul de la puntuació:
P= 5 x (% oferta / % oferta màxima)
Justificació: S’utilitza un criteri social objectiu, en base al percentatge de persones en situació
d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats
importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i/ o que estiguin incloses en algun dels
col·lectius destinataris de la inserció, com a criteri social respon a les polítiques i criteris que
s’estableixen a la guia de contractació publica social de l’Ajuntament de Barcelona.
b) CRITERI ECONÒMIC
Tant pel LOT 1 com pel LOT 2, la valoració del preu inclou valoració del cost d’acord amb la
memòria econòmica.
El percentatge en relació a la totalitat de la puntuació és la més idònia per a la consecució dels
objectius d’aquesta licitació.
La fórmula que s’indica s’ajusta al que estableix la Directriu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions
econòmica i tècnica.

5.- JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Es consideraran condicions especials del contracte les següents:
1 Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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b)

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.

d)

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).

e)

En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís
una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posarho en coneixement de l’òrgan de contractació.

f)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g)

A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

1.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.
1.3. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
-

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 1.1 s’estableix una penalitat
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es
podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La
gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració
dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada
una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu
total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 1.1 l’òrgan de contractació
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 1.1 l’òrgan de contractació
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.
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-

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que
siguin competents per raó de la matèria.

Justificació de la condició especial d’execució: respon a criteris de clàusula ètica i de
responsabilitat, i per tant contribueixen a fer una contractació plausible en els termes que resulten
dels continguts de l’esmentada clàusula.
2

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat i; el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.

Justificació de la condició especial d’execució: Els continguts de l’oferta passen a esdevenir
una fonamental obligació contractual. Atès això, atribuir-li condició especial d’execució, així com
d’obligació essencial del contracte, incideix en la seva eficàcia, també des del punt de vista de les
conseqüències contractuals d’un eventual incompliment.
3. També tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte en el cas que així resulti de l’anterior
apartat G.3 o de la documentació contractual, l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del
contracte dels mitjans personals i/o materials indicats compromesos en l’oferta.
D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest contracte
de caràcter social, ambiental, ètiques o d’innovació són les següents:
4

L’Adjudicatari resta obligat a treballar d’acord amb les millors pràctiques ambientals, fent bon
ús dels recursos naturals i gestionant correctament els residus.
En consideració a les característiques dels materials i equipaments sempre que sigui possible
s’utilitzaran productes ecològics i respectuosos des del punt de vista mediambiental, fent ús
de materials amb algun tipus d’etiqueta ecològica disponibles en el mercat. Com a bona
pràctica ambiental es prioritzaran també els productes amb una major eficiència energètica
en el seu funcionament, que disposin d’una vida útil més perllongada i que no generin toxicitat
a l’hora de gestionar-los com a residus al final de la mateixa vida útil.

Justificació de la condició especial d’execució: Els materials a utilitzar i la gestió dels residus
que es puguin generar passen a esdevenir una fonamental obligació contractual. Atès això,
atribuir-li condició especial d’execució, així com d’obligació essencial del contracte, incideix en la
seva eficàcia, també des del punt de vista de les conseqüències contractuals d’un eventual
incompliment
5

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i
de la imatge.

Justificació de la condició especial d’execució: s’introdueix aquesta condició per fomentar la
perspectiva de gènere i la no-discriminació sexista durant l’execució del contracte, en els termes
previstos a l’article 202 de la LCSP.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
6. L’empresa contractista se sotmet en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.
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Justificació de la condició especial d’execució: transcendència normativa europea. Aquesta
obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa l’article
211.1.f) de la LCSP)

6.- JUSTIFICACIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE i DESGLOSSAMENT DEL
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Determinació del preu: Per unitats d’obra que figuren al PPTP.
LOT 1
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 3.744.044,51 € abans IVA.
Es tracta d’una previsió d’acord els preus unitat d’obra resultat dels amidaments i pressupost del
projecte executiu de l’escola bressol municipal La Taxonera, que no suposa cap compromís de
contractació. Inclou un 20% per a possibles modificacions del contracte.
Pressupost base de licitació: 3.775.244,88 € iva inclòs.
Es considera com a pressupost màxim de licitació, el Pressupost d’Execució per Contracta resultat
de la redacció del projecte executiu, i que inclou la despesa industrial, el benefici industrial i
l’impost sobre el valor afegit en vigor. A efectes de la LCSP, s’entén com el límit màxim de despesa
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació inclòs l’impost sobre el valor
afegit i que és d’acord o s’adequa a els preus de mercat.
LOT 2
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 166.651,61 € abans IVA.
Es tracta d’una previsió d’acord els preus unitat d’obra resultat dels amidaments i pressupost del
projecte executiu de l’escola bressol municipal La Taxonera, que no suposa cap compromís de
contractació. Inclou un 20% per a possibles modificacions del contracte.
Pressupost base de licitació: 168.040,37 € iva inclòs.
Es considera com a pressupost màxim de licitació, el Pressupost d’Execució per Contracta resultat
de la redacció del projecte executiu, i que inclou la despesa industrial, el benefici industrial i
l’impost sobre el valor afegit en vigor. A efectes de la LCSP, s’entén com el límit màxim de despesa
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació inclòs l’impost sobre el valor
afegit i que és d’acord o s’adequa a els preus de mercat.
7.- JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS
Opció 1) D’acord amb el que estableix l’article 99 LCSP, aquest contracte es divideix en els
següents lots:
Lot 1:
Objecte: Obres i servei de control de qualitat per a la construcció de la nova escola-bressol
municipal la Teixonera al carrer Arenys nº83, barri de la Teixonera, districte d’Horta-Guinardó,
Barcelona
Import: 3.775.244,88 € iva inclòs
Criteri a escollir: Material,
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Justificació: L’actuació del lot 1 és d’obres
Lot 2: Servei de subministrament i muntatge del mobiliari i estris de cuina i vaixella de l’escola
bressol municipal la Teixonera al carrer Arenys nº83, barri de la Teixonera, districte d’HortaGuinardó, Barcelona.
Import: 168.040,37 € iva inclòs
Criteri a escollir: Material,
Justificació: L’actuació del lot 2 és de serveis
L’execució del contracte es divideix en els esmentats lots, doncs les prestacions es poden realitzar
de forma independent sense afectar la naturalesa i correcta execució del contracte i la divisió
escollida obeeix a criteris materials, atès que:
- Els licitadors només es podran presentar a 1 dels lots. Aquesta limitació afavoreix les possibilitats
de licitació de les Petites i Mitjanes Empreses, tal com estableix l’apartat V de l’exposició de motius
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

8.- JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MIJTANS TÈCNICS I DE PERSONAL PER
SATISFER LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 3
No procedeix.
9.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les establertes en el PPTP

3

Només per als contractes de serveis
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