CONTR/2019/488

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL
D’INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA DEL NOU TREN-TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA
DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, atesos els resultats dels
estudis realitzats per implantar un sistema de tren-tramvia en aquest corredor, incloent el possible ramal
de connexió cap a Vila-seca, per poder arribar també a Reus, així com els estudis de la demanda
estimada i la seva rendibilitat socioeconòmica, veu factible la possibilitat de desenvolupar aquest
sistema de tren-tramvia on FGC podria ser l’explotador del servei.
En aquest sentit, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, fa el
requeriment a FGC d’impulsar l’estudi informatiu del tren-tramvia, l’estudi d’impacte ambiental i el pla
especial d’infraestructura ferroviària.
Per tant, es fa necessària la contractació del Servei d’Assistència Tècnica per a la redacció del Pla
especial d’infraestructura ferroviària del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya.

1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte (IVA exclòs) és de 79.272,00 €.
El pressupost de licitació (IVA exclòs) és de 79.272,00 €.d’acord amb el següent desglossament:
Import

13 % Despeses generals 6% Benefici Industrial

Imports de licitació
(IVA no inclòs)

Pla especial infraestructura ferroviària FASE 1

18.968,07 €

2.465,85 €

1.138,08 €

Pla especial infraestructura ferroviària FASE 2

47.647,06 €

6.194,12 €

2.858,82 €

56.700,00 €

66.615,13 €

8.659,97 €

3.996,91 €

79.272,00 €

TOTAL

22.572,00 €

b) Termini d’execució del contracte
S’estableix un termini de 5 mesos per a l’execució del contracte.
L’inici del contracte restarà condicionat a la definició de l’alternativa seleccionada en l’Estudi
Informatiu del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona, Fase 1, i en l’Estudi Informatiu del nou
tren-tramvia del Camp de Tarragona, Fase 2.
.

2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
Les actuacions a desenvolupar en els estudis objecte de la present licitació, es definiran segons les
següents fases d’implantació:
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Fase 1: Tren-tramvia Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona
En aquesta primera fase, es definirà un nou servei de tren-tramvia entre Cambrils i Tarragona, que
aprofiti el tram desafectat de la RFIG entre Cambrils i Port Aventura com a tram d’explotació
tramviària, i continuï fins a Tarragona per la línia ferroviària que es mantindrà.
Es definiran dos subtrams:
- Subtram d’explotació tramviària: de Cambrils a Salou (8,5 km), amb 7 parades.
- Subtram d’explotació ferroviària: de Port Aventura a Tarragona (10,2 km), amb 4 parades.
Fase 2: Tren-tramvia Cambrils-Reus, i altres ramals
En aquesta segona fase s’haurà d’estudiar l’explotació ferroviària entre Cambrils i Reus. Per dur-ho a
terme caldrà analitzar les diferents possibilitats en els trams objecte d’estudi:
- Tram de Cambrils a Port Aventura: segons el definit a la Fase 1 objecte de la present licitació
- Nova connexió ferroviària entre Port Aventura i Vila-seca.
- Nou ramal complementari a aquesta connexió que permeti la relació Tarragona- Port Aventura, i
evitar el pas pel polígon petroquímic.
- Tram de Vilaseca a Reus, per la línia ferroviària existent.
- Tram de Reus a Tarragona, per la línia ferroviària existent
També es tindrà en compte en aquesta fase les possibles alternatives de connexió amb l’Aeroport de
Reus i amb el Corredor del Mediterrani, havent-se d’estudiar els següents ramals:
- Ramal de Cambrils Estació a Cambrils Nord (connexió amb el Corredor del Mediterrani)
- Nova Connexió ferroviària amb l’Aeroport de Reus
- Nova Connexió ferroviària amb l’Estació Central del Corredor del Mediterrani

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
Es preveuen com a criteris d’adjudicació.

4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant el procediment obert simplificat segons la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic per raons de l’import de licitació.

5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en l’apartat
anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els següents:

5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional

-

Relació dels serveis realitzats en els darrers 3 anys (d’igual o similar naturalesa de l’objecte del
contracte). Acreditació amb certificat o declaració de l’empresari. En tot cas, l’adjudicatari haurà
d’acreditar, com a mínim, haver realitzat 2 serveis de característiques similars.

L’Adjudicatari ha d’acreditar amb caràcter nominatiu l’adscripció del següent personal, per a
l’execució del contracte:
-

Declaració responsable conforme disposa d’un Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer
o Arquitecte amb 10 anys d’experiència, i amb experiència demostrable en redacció de plans
similars als de la present licitació, que serà l’Autor del Pla especial d’infraestructura ferroviària.
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En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests
requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent documentació per
acreditar la solvència:
§ Còpia del títol universitari,
§ CV, i,
§ Certificats de bona execució dels clients, com a Autor de plans urbanístics.
-

Declaració responsable conforme es compromet a adscriure un equip que estarà integrat com
a mínim per:
o Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic especialista en redacció de
plans especials, plans urbanístics, plans especials i plans d’ordenació urbana, amb
més de 5 anys d’experiència.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquest requisit.
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent documentació per acreditar la
solvència de cadascun dels perfils:
§ Còpia del títol universitari, i,
§ CV
En el cas que sigui col·laborador extern, caldrà adjuntar a més, una carta de compromís de
col·laboració signada.

Altres condicions obligatòries per l’adjudicatari però que no són criteris de solvència
-

Declaració responsable conforme es compromet a mantenir l'Autor del especial
d’infraestructura ferroviària, i tot l'equip ofertat durant l'execució de tot el contracte. L’Autor del
Pla serà la persona responsable del seguiment del projecte amb el Responsable Tècnic d’FGC,
i es compromet a assistir a totes les reunions de seguiment que es realitzin.
En el cas de produir-se la necessitat d'alguna substitució durant l’execució del contacte, el
tècnic substituït haurà de complir els mateixos requisits d’experiència que el de l'equip
original ofertat i haurà de ser acceptat de manera expressa per FGC.

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del contracte, que
s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la
correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital social.

-

El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser inferior
en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del present
contracte.

-

Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte
al període de pagament

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats següents:

-

Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
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-

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a
mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

-

Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a
màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les
activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum
de negoci.

6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris automàtics: 100%

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

1)

Preu. 49 Punts

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació.
El licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.

L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 49 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:
!"#!$%&ó'()*+#$ = 49',

-&..(+'()*+#$'/0é1'*%("ò0&%$2
3)*+#$

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

2) Experiència de l’equip: 15 punts
3.1) Experiència de l’Autor de l’Estudi: 5 punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada com a solvència tècnica,
amb un màxim de 5 punts.
3.2) Experiència del Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic especialista en
redacció de plans especials, plans urbanístics, plans especials i plans d’ordenació urbana, amb
més de 5 anys d’experiència: 5 punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada com a solvència tècnica,
amb un màxim de 10 punts.

A acreditar mitjançant còpia del títol universitari i CV.
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3) Treballs similars: 25 punts
Presentació de certificats de bona execució com a Autor de plans urbanístics o equivalents
durant els darrers 10 anys (comptant des de mes de juny del 2009 al mes de juny del 2019).
25 punts per al licitador que presenti el major número de certificats, i a la resta es puntuarà de
forma proporcional al número de certificats presentats. S’obtindrà la puntuació segons la
següent fórmula:
!"#!$%&ó'()*+#$ = 25',

Número'de'certificats'presentats'pel'licitador'que'es'puntua
Número'màxim'de'certificats'presentats

4) Oferta en concepte de coneixement de la zona: 5 punts
Presentació de certificats de bona execució d’estudis o projectes que l’empresa hagi realitzat
en el Camp de Tarragona (comarques del Tarragonès i el Baix Camp) durant els darrers 5 anys
(comptant des de mes de juny del 2014 al mes de juny del 2019).
5 punts per al licitador que presenti el major número de certificats, i a la resta es puntuarà de
forma proporcional al número de certificats presentats. S’obtindrà la puntuació segons la
següent fórmula:

!"#!$%&ó'()*+#$ = 5',

Número'de'certificats'presentats'pel'licitador'que'es'puntua
Número'màxim'de'certificats'presentats

5) Millora de qualitat social basada en criteris d’igualtat de gènere: 1 punt
·

Incorporació de dones a l’equip d’execució del contracte: 1 punt

6) Millora de qualitat social basada en criteris de contractació socialment responsables: 4
punts
·

·
·
·

Aportar un certificat conforme l’empresa té incorporades a la plantilla un % de persones
amb minusvalidesa superior a l’exigit per llei per a la realització de tasques del contracte: 1
punt
Aportar un certificat conforme l’empresa té subcontractada una empresa d’inserció
sociolaboral per a la realització de tasques del contracte: 1 punt
Aportar un certificat conforme l’empresa té incorporades a la plantilla persones en situació
o risc d’exclusió social per a la realització de tasques del contracte: 1 punt
Aportar més del 50% del personal adscrit a l’execució del contracte l’obra amb contracte
laboral indefinit: 1 punt

A acreditar amb documentació justificativa
7) Oferta en concepte de condicions mediambientals a l’execució del contracte: 1 punts
·

Utilització durant l’obra de cotxes elèctrics o híbrids: 1 punt.
Adjuntar declaració responsable adscrivint els vehicles.
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7.- Justificació insuficiència de mitjans
L’Àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes d’FGC no disposa dels recursos humans necessaris per a dur
a terme la redacció de tots els estudis, projectes i documents tècnics que es redacten per a poder
executar les preceptives obres, i per tant, necessita contractar externament aquests serveis.

8.- Decisió de no dividir en lots
No hi ha divisió per lots atès que es tracta d’un document integral, per a caracteritzar
urbanísticament els terrenys afectats per la nova infraestructura de manera que es considera que
no conté prestacions individualitzables susceptibles d’ésser executades de forma independent.

9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària: Xarxa Ferroviària
9.2. Concepte pressupostari: Inversió
9.3. Partida pressupostària:
- Ordre: 611314
- Dotació: 680.668,65€

Raquel Alcarria Escribano
Tècnica de Xarxa Ferroviària-Projectes

Pere Mateu i Soler
Director de Xarxa Ferroviària -Projectes
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