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INFORME D’INICI DE LA LICITACIÓ PER A CONTRACTAR LES OBRES DE
REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL COMPLEX ESPORTIU MUNCIPAL DE
CARDEDEU (CEM). EXP. 2018/3109
1.- Necessitat i idoneïtat del contracte
L’actuació prevista és reparar i millorar energèticament la coberta inclinada de
panells metàl·lics; substitució de les lluernes de policarbonat, on es produeix una
gran pèrdua de la climatització interior de l’edifici i falta d’estanquitat; Millorar
l’aïllament dels tancaments verticals de la coberta, que és una paret de 15cm de
maons perforats sense aïllant; reparacions puntuals de la capa d’impermeabilització
de la coberta plana, que és una tela asfàltica i per últim la col·locació d’una línia de
vida permanent com a mesura de seguretat.
Amb les actuacions, s’aconseguiran solucionar els problemes i deficiències
d’estanquitat detectats i que afecten el normal funcionament de la instal·lació i la
millora l’eficiència energètica del tancament.
Antecedents:
Atès que la Junta de Govern Local en data 3 de maig de 2018 (PRP2018/324) va
acordar aprovar la memòria valorada de les obres APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA
VALORADA DE LA REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL (CEM), amb un pressupost d'execució material (PEM) previst de l'obra
de 54.551,70 Euros, i un pressupost per contracte (PEC) és de 78.548,99Euros (IVA
inclòs).

2.- Objecte del contracte
Document tècnic de referència:
Títol: Memòria valorada de les OBRES DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL (CEM).
Equip redactor: Serveis Tècnics – Àrea Territorial – Ajuntament de Cardedeu.
Data: març 2018
Objecte: Es reparar i millorar energèticament la coberta inclinada de l’edifici del
Complex Esportiu Municipal de Cardedeu.
Emplaçament: Av. Jaume Morató, núm. 22, 08440 de Cardedeu (Barcelona).
Contingut de la documentació:
Memòria
Pressupost
Plànols
Estudi de Seguretat i Salut
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L’objecte del contracte les obres de reparació de la coberta del complex esportiu
Municipal de Cardedeu, és reparar i millorar energèticament la coberta inclinada de
panells metàl·lics; substitució de les lluernes de policarbonat, on es produeix una
gran pèrdua de la climatització interior de l’edifici i falta d’estanquitat; Millorar
l’aïllament dels tancaments verticals de la coberta, que és una paret de 15cm de
maons perforats sense aïllant; reparacions puntuals de la capa d’impermeabilització
de la coberta plana, que és una tela asfàltica i per últim la col·locació d’una línia de
vida permanent com a mesura de seguretat.
La superfície de l’actuació és de 1.134,50 m2.
Codi CPV: 45261000-4
Termini d’execució: Serà de 8 setmanes a comptar des de la data de formalització
de l’acta de comprovació del replanteig, si ha estat notificada l’aprovació del Pla de
seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les
obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres.
3.- Lots (triar l’opció procedent)
La no divisió en lots de l’objecte contractual es justifica en:
- La dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic,
perquè:
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat
pròpia de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament
de manera separada.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una
unitat funcional per si mateixes.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma
separada sofreixen menyscapte o detriment.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o
imprescindibles de manera conjunta.
Més concretament, en aquest cas tots els treballs de l’actuació són de la mateixa
especialitat, Ram de muntatge d’estructures i cobertes de xapa.
4.- Dades econòmiques
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): 64.916,52€ + 13.632,47€ (IVA
al 21%) = 78.548,99€
Valor estimat del contracte (segons art. 101 LCSP): 64.916,52€ (IVA al tipus 21%
exclòs). (durada inicial) + ............................... (pròrrogues) + ........................
(modificacions) = 64.916,52€ (IVA al tipus 21% exclòs).
Finançament amb càrrec a l’aplicació 33 93300 63201 del pressupost per l’exercici
2018. Projecte 2018 2 URBAN 221 RC 220180011414
5.- Justificació de que no existeix fraccionament :
Que no s’ha fraccionat irregularment l’objecte del contracte per
procediment, publicitat i/o concurrència que per quantia correspondria,
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6.- Solvència/Classificació (no necessari pel procediment obert simplificat
sumari).
7.- Criteris de valoració de les ofertes i documentació a presentar
Les ofertes es valoraran d’acord amb els següents criteris, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells (fins a 100 punts):
a) Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a 100
punts):
- Criteris econòmics: millor preu + millores (fins a 90 punts)
A) A l’oferta econòmica més baixa respecte del pressupost base de licitació
s’atorgarà la màxima puntuació de 70 punts. Per la resta d’ofertes, la puntuació
s’obtindrà aplicant la següent fórmula:
Puntuació (amb dos decimals) = (oferta econòmica més baixa/oferta valorada) x
puntuació màxima.
B)- Execució de les millores que es proposen a continuació. 20 punts.
M1. - Impermeabilització coberta porxo entrada principal. Les actuacions a
realitzar serà les següents. 16 punts:
La coberta plana del porxo d’entrada no té la capa d’impermeabilització ni pendents
suficient per l’evacuació l’aigua. L’actuació serà realitzar una formació de pendents i
aplicar una nova membrana d’impermeabilització.
La solució adoptada serà:
- Primer realitzar una neteja de la coberta actual.
- Realització de pendents al 3% amb morter.
- Aplicar emprimació d’epòxid bicomponent (2 capes) amb base d’aigua.
- Aplicació de membrana monocomponent (3 capes) d’aplicació liquida 100% de
poliuretà amb base d’aigua, color blanc o gris ciment, resistent a l’aigua, glaçades i
permeable al vapor d’aigua.
- Finalment l’aplicació d’un vernís de poliuretà alifàtic semirígid 100% poliuretà a
base d’aigua d’aplicació i assecat en fred, producte estable als raigs UVA.
45,70m2 de coberta - preu 2.740,00€ (IVA no inclòs).
M2.- Neteja de totes les cobertes. 4 punts: Preu 480,00€ (IVA ni inclòs).
Aquestes millores s’hauran de portar a terme dins el termini d’execució de l’obra.
- Criteris qualitatius: (fins a 10 punts)
C) Ampliació de garantia. (1 any + 5 anys addicionals) fins a 10 punts.
S’estableix una garantia per a les feines relacionades amb les tasques d’un any.
Es valorarà una ampliació de garantia fins a 5 punts, 2 punts per any addicional.

2018/3109

/ REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL COMPLEX ESPORTIU CEM
Pàgina 3 de 4

Signatura 1 de 1
Josep Peralta Sanchez

26/10/2018

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

3d4d0f134d834ea986e0eafe6467e276001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

Àrea de TERRITORI I SOSTENIBILITAT – Gabinet Tècnic de Gestió Territorial

8.- Condicions especials d’execució
L’empresa haurà de realitzar un mínim de 30 hores de formació en prevenció de
riscos laborals per al personal que dediqui a l’execució de l’obra.
L’empresa presentarà els certificats adients d’haver realitzat aquesta formació un
cop hagi executat el 50% de l’obra.
9.- Causes de modificació del contracte no previstes a la Llei
10.- Subcontractació
11.- Pagament de les factures
12.- Termini de garantia
13.- Conseqüències de l’incompliment: causes de resolució i règim de
Penalitats
14.- Representació del Gabinet tècnic en el procés de contractació
Unitat tècnica encarregada de l’obertura i valoració de les proposicions: Serveis
Territorials.
Responsable del contracte: Josep Peralta
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Serveis
Territorials – Obres, Serveis i Manteniment.
Cardedeu,
L’Arquitecte Tècnic
Josep Peralta Sánchez

Vist i plau del cap d’Àrea de Territori
Manel Torres Sánchez

(signat electrònicament a peu de pàgina)
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