AJUNTAMENT DE VALLS
Regidoria d’urbanisme, patrimoni i centre històric
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE:

1 NOM:
2 CLASSIFICACIÓ

PROJECTE D’ENDERROC DE L’IMMOBLE ON HI HAVIA L’ANTIGA ERMITA DE
SANTA MAGDALENA. FASE 3.
X

OBRES
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
CONTRACTE MIXT
CONTRACTE PRIVAT

3 OBJECTE

L'objecte del contracte és l’enderroc total de les restes de l’immoble siutat a la
carretera de Picamoixons, 65 i el tancament perimetral de l’àmbit.

4 JUSTIFICACIÓ DE Es tracta d’una actuació en un immoble de propietat municipal en mal estat que
LA NECESSITAT I conté vestigis patrimonials.
IDONEÏTAT
DEL
CONTRACTE
5 LOTS

No es considera procedent la divisió del contracte en lots ja que l’execució
independent per una pluralitat de contractistes diferents de les actuacions que
comprèn el contracte, s’entenen com a una unitat que impossibilita la correcta
execució del mateix des del punt de vista tècnic, ja que es tracta de prestacions
que per la seva naturalesa i característiques – totes elles formen un sistema
interrelacionat- són tècnicament indissociables unes de les altres i no és possible
coordinar la seva execució per una pluralitat de contractistes diferents.

6 Contracte de obres. Regidoria d’urbanisme, patrimoni i centre històric.
Unitat encarregada
del seguiment.
7 Contracte de
serveis

No escau en aquesta licitació

8 Responsable del
contracte

Sergi Nogués i Siuraneta. Arquitecte municipal.

9 Durada contracte 5 mesos
(obres: màx. 5 anys)
10 Termini de garantia 1 any
11 Responsabilitats
del responsable del
contracte

-Supervisar l'execució del contracte
-Adoptar les decisions i dictar las instruccions necessàries amb la fnalitat
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
-Proposar a l'òrgan de contractació les penalitats per demora o incompliment
-En el cas de les obres, emetre un informe on es determini si el retard en acabar
una obra va ser produït per motius imputables al contractista.
-Assistir a la recepció material dels contractes.

12. Supervisió del
projecte

D'acord amb l'article 235 de la LCSP, en tractar-se d'un pressupost base de
licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, s'indica que les obres no afecten
l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
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13. Anualitats:

1 anualitat

14 Estabilitat
fnancera municipal

L’obra en qüestió consistent en un enderroc no suposarà cap despesa extra de
manteniment posterior, per tan no tindrà cap efecte sobre l’estabilitat de les
fnances municipals de l’Ajuntament.

15 Pressupost

Ma d'obra

-€

Materials

-€

Maquinaria

-€

Altres no classifcades i despeses
auxiliars

-€

SUMA :

25.841,74 €

13 % Despeses generals

3.359,43 €

6% Benefci industrial

1.550,50 €

Pressupost base

(Sense IVA)

30.751,67 €

IVA , 21%

6.457,85 €

Total :

37.209,52 €

16 Revisió de preus

No procedeix.

17 Partida
pressupostaria

Pressupost municipal: ERMITA SANTA MAGDALENA (40310-93300-62201)

18 Valor estimat del Valors IVA exclòs: Inclou El pressupost base + un màxim del 20% de desviació
contracte (Art.101)
per increment d'amidaments:
36.9002,00 €
19 Criteris de
valoració

x Contracte d'obres per sota de 80.000 €
Aplicació automàtica (sobre B) (100 punts)
–

Oferta econòmica (100 punts):

S’atorgaran 100 punts a l’oferta més econòmica.
Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva oferta, que
s’obtindrà de l’aplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of on:
P = Puntuació obtinguda
PM = Puntuació màxima
Ofm = Oferta econòmica mínima
Of = oferta econòmica del licitador que es valora
El preu ha d’incloure totes les actuacions previstes, incloent el tancament de
l’obra, comunicació/senyalització de les feines i actuacions en l’àmbit, els
elements de tall i gestió de trànsit, la gestió dels residus, incloent majoracions,
mermes i consumibles.
20 Acreditació de la No procedeix.
solvència econòmica i
fnancera
21 Acreditació de la No procedeix
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solvència tècnica
professional
22 Inscripció
licitadors

o

dels Sí

23 Subcontractació

Es permet. Limitat a les normes generals

24
Condicions El preu del contracte és el que s’estableix com a preu base de licitació i inclourà
especials d'execució els següents conceptes:
- L’import dels treballs accessoris o auxiliars per tal de garantir la correcte
execució dels treballs (segons control de qualitat, supervisió tècnica,
patrimonial, seguretat i salut) així com donar el correcte acabat i la pertinent
posada
en
ús
públic
dels
treballs
previstos.
- L’aplicació de les indicacions rebudes per la supervisió tècnica, patrimonial la
direcció d‘obra i la coordinació de seguretat i salut.
- Les despeses del control de qualitat que superin l’1 % del preu de contracte a
més de les que es derivin d’aquells assaigs de control que resultin
desfavorables.
- Vigilància d’afeccions a tercers pel desenvolupament de l’obra, amb especial
atenció
a
serveis,
comerços,
trànsit
i
vianants.
- Tancament de l’obra i protecció en relació a la perillositat i molèsties produïdes
per la mateixa.
- Resolució d’incidències que puguin produir les obres en la mobilitat en l’entorn
degut a fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d’execució
de l’obra.
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per evitar especials
afectacions a tercers, singularment al trànsit i per tal d’acomplir els terminis
previstos.
- Documentació as-built de l’obra., així com documentació tècnica,
administrativa i de legalització de les noves instal·lacions així com de les
reformes i modifcacions a realitzar en instal·lacions existents.
- Resolució d’incidències i actuacions necessàries degudes a les interaccions de
l’obra amb les activitats, instal·lacions i infraestructures de l’entorn.
- Més totes aquelles que se'n derivin de les condicions, prescripcions i
indicacions tècniques del projecte (memòria, plecs i plànols).
25 Concreció de les No s'exigeix
condicions
de
solvència: (Art. 76,2
LCSP)
26 Plec de clàusules tècniques:
El projecte, un cop revisat pel tècnic sotasignat considera que:
- S’ajusta en la seva documentació i contingut a les condicions contractuals.
- Compleix amb la normativa legal que li és d’aplicació i serveix per la fnalitat per la que fou
encarregat.
És inclòs en document del projecte, en tres parts.
1.- Plec de condicions tècniques generals
2.- Plec de condicions tècniques particulars
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3.- Plec de condicions de seguretat i Salut en el treball
27 Classifcació del contractista:

No és d'aplicació donat que l'import de licitació és
inferior a 500.000€.

Valls, a data de signatura electrònica,
Arquitecte municipal
Sergi Nogués i Siuraneta
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