Expedient:
Procediment:
Procedència:

23/2022/AG
Expedient de contractació de l'àrea gestora
Serveis Municipals i Manteniment

MEMÒRIA DE NECESSITATS
1. TIPUS DE CONTRACTE: □ serveis □ subministrament X obres
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Pintat de l’escola Elvira Cuiàs de Montcada i
Reixac.
3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER: (1)
En general es realitzarà el pintat dels espais interiors amb pintura plàstica dels
paraments verticals (parets), paraments horitzontals (sostres), pintat amb
esmalt de portes, finestres, canalitzacions i radiadors. No es preveu el pintat de
les façanes exteriors. Les fusteries exteriors es pintaran en funció del seu estat
de conservació. Es considera espai interior, el hall d’entrada delimitat per
fusteria d’alumini i dos accessos laterals a l’escola
4. CLASSIFI CACIÓ CPV: (2): 45442180, Treballs de pintura.
5. DIVISIÓ EN LOTS: (3) Atesa la naturalesa de les obres a executar (no precisa
de diferents fases d’execució i es corresponen a un projecte únic) no és
possible la divisió del contracte en lots, atès que dificultaria la correcta i ràpida
execució de les obres i aniria en detriment de la coordinació i el control de
responsabilitats de l'obra.
6. DURADA DEL CONTRACTE: El termini d’execució de les obres segons
projecte serà d’1 (un) mes i mig. Els treballs s’han d’iniciar el 15 de Juliol i
acabar el 31 d’agost.
7. PRÒRROGUES: No
8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: (4)
Pressupost d'execució material: 55.811,82 €
Despeses generals i benefici industrial, 19%: 10.604,25 €
Total: 66.416,07 € (iva exclòs)
Iva, 21%: 13.947,37 €
Total: 80.363,44 (iva inclòs)
9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: (5) 66.416,07 € (iva exclòs)
10. MODALITAT DE PREU: (6) Unitaris
11. PRESSUPOST LIMITADOR: (7) Quantitat total a satisfer al contractista
12. IVA APLICABLE: 21%
13. PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA:
construccions/dependències

141-92000-21200

Edificis

i

altres
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14. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: (8) Els criteris de
valoració automàtica seran:
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14.1
14.2

BAIXA ECONÒMICA (85 punts).
MILLORES PUNTUABLES de forma AUTOMÀTICA (15 punts):

-

Disposar de certificat en normativa ISO 14001:2015 (15p): La

possessió d’aquest certificat, permet demostrar el compromís de
l’empresa adjudicatària amb la protecció del medi ambient a través de la
gestió dels riscos mediambientals. No només és important per les
condicions d’acopi de material inflamable sinó que és més important
encara per tota la gestió dels residus generats a l’obra del pintat
d’aquesta escola i més tenint en compte que el casal d’estiu ha de
conviure amb les tasques de pintura del Reixac.
15. CRITERIS DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR: (8) No
16. TERMINI DE GARANTIA: (9) Ordinari d’un any.
17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: (10): No.
18. SUBCONTRACTACIÓ: (11) Sí
19. SUBROGACIÓ DE PERSONAL: (12) –
20. HI HA TRACTAMENT DE DADES: _SÍ x NO
21. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: D'acord amb els articles 25, 26, 27 i 28 del RD
1098/2001 en el que s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes del Sector
Públic, la categoria del contracte és la 1 (quantia inferior a 150.000€) i la
classificació del contractista és:
Grup C) Edificacions
Subgrup 4: Paleteria, arrebossats i revestiments
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22. PLEC TÈCNIC: Memòria de necessitats, estat d’amidaments i pressupost pel
pintat de l’escola Elvira Cuiàs de la ciutat de Montcada i Reixac.
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CONDICIONS D’EXECUCIÓ EN COMPLIMENT DEL CONTRACTE
En paral·lel a la presentació de l’oferta, es demana:
-

Poder desmotrar que s’ha realitzat visita a l’escola Elvira Cuiàs: Per tal de garantir
que s’han realitzar la/es inspecció/ns necessària/es per a una correcta valoració
dels treballs a realitzar, es demana la firma del document que es trobarà en poder
de direcció de la citada escola.

Abans de l’inici dels treballs caldrà:
-

Presentació del Diagrama de Gant. Aquest és un diagrama que es demana per
poder fer un seguiment més exhaustiu de les diferents fases d’obra i per tant, per
seguir els compliments parcials dels timings previstos. Caldrà que contingui el
“camí crític”, que el conforma el seguit de feines particials que, anant unes darrera
de les altres, fan que es defineixi l’inici i el final del treballs. És molt important no
patir endarreriments en aquest camí crític.

-

Presentació del plantejament general de les obres: Aquí es defineix de manera
general,
o els RRHH que intervindran a l’obra: en totes les seves fases de manera diària.
o quants dies a la setmana es treballarà: Cal concretar si es treballarà els caps
de setmana.
o ordre en les tasques previstes: Cal definir el procés i l’ordre de pintat d’una
estança, des de la protecció del mobiliari fins a la neteja de final d’obra.
o ordre en l’espai: Cal definir quins espais es pintaran abans i quins després
donant compliment en tot moment a l’ordre requerit en el plec.

-

Justificar la capacitat de resolució per abordar camins crítics i aconseguir fites: En
aquest apartat es dona solució de manera més concreta a possibles desviacions
del camí crític, aportant les solucions que es considerin millors, per garantir la
durada d’aquest camí crític. Aquí caldria explicar la interferència amb el casal
d’estiu (punt molt crític cada any en el procés de pintura de les escoles) i amb les
obres de reforma dels lavabos de les plantes baixes que es duran a terme aquest
any durant el mes de juliol.

AG1

NOM DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL CONTRACTE:
Daniel Munuera Fernández
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(1) Indicar la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les. En
els contractes de serveis, cal justificar a més la insuficiència de mitjans.
(2) http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20C
onsultiva/Reglamento%20CPV/cpv%20principal.pdf
(3) Indicar els lots en què es dividirà el contracte, o justificar els motius pels quals no és
possible la divisió en lots del contracte d’acord amb l’article 99 LCSP
(4) Indicar el pressupost referit a la durada total del contracte (excepte pròrrogues), afegint
l’IVA aplicable de forma separada.
(5) Inclou el pressupost de licitació, el pressupost de les eventuals pròrrogues i l’import
màxim de les modificacions previstes
(6) Indicar si el preu es desglossa en preus unitaris, o bé es tracta d’un tant alçat
(7) Indicar si es tracta de la quantitat total a satisfer al contractista, o bé si es tracta d’un
pressupost limitador que se satisfarà en funció de les necessitats municipals
(8) Indicar els criteris d’adjudicació que es proposen i la valoració assignada a cadascun
d’ells
(9) Indicar si s’aplica el termini ordinari d’un any o, si s’escau, els motius pels quals es
considera que és innecessari fixar un termini de garantia
(10)Indicar en quins supòsits es podrà modificar el contracte i, si s’escau, en quin
percentatge
(11)Indicar si s’acceptarà la subcontractació de part del contracte
(12)En contractes de serveis, indicar si, d’acord amb el conveni col·lectiu aplicable, és
preceptiu que el nou contractista se subrogui com a ocupador de tots o d’alguns del
treballadors que actualment presten el servei. En cas afirmatiu, caldrà adjuntar la
informació necessària (antiguitat, categoria, tipus de contracte, salari brut anual,
jornada, conveni col·lectiu aplicable i nom de l’empresa que presta el servei)
(13)Si hi ha tractament de dades, cal concretar en que consistirà el tractament:
Recollida
Estructuració
Conservació
Consulta
Difusió
Acarament
Supressió
Comunicació

Registre
Modificació
Extracció
Comunicació per transmissió
Interconnexió
Limitació
Destrucció
Altres .........
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(14)Caldrà concretar els criteris de solvència financera i els criteris de solvència tècnica i
professional que s’exigeixen. En el cas de contractes d’obres, caldrà indicar, a més, la
classificació exigida al contractista

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14155517225446747366

4/4

