INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ ESCOLA EL VINYET DE SOLSONA, CLAU: PNL16216.
1)

Antecedents

En data 06 de juny de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarregà a
Infraestructures.cat l’actuació “Execució de les obres de nova construcció de l’Escola El Vinyet de
Solsona. Clau: PNL-16216”, i amb data 25 d’abril de 2018 el Secretari General de Departament
d’Ensenyament, per autorització de signatura d’acord amb l’ordre de 23 d’abril de 2018 del
Ministre d’Educació, Cultura i Esport, aprovà el projecte corresponent a les obres de nova
construcció Escola 1 L a l’Escola El Vinyet de Solsona, clau: PNL-16216, assignant el cost de les obres
d’aquest projecte a l’actuació esmentada.
2)

Objecte del Contracte

L’objecte del contracte inclou la nova construcció d’un centre educatiu de primària d’una línia, amb
una superfície construïda de 3.084,07 m2, per un nombre de llocs escolars de 250 alumnes.
3)

Divisió en lots

Es preveu la divisió del contracte en els següents Lots:
Lot 1: nova construcció escola 1 L (sense ascensor), per import de 4.488.475,53 (IVA no inclòs)
Lot 2: Instal·lació ascensor, per import 28.466,30 (IVA no inclòs)
4)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 4.516.941,83 euros (IVA no inclòs), d’acord
amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació.
5)

Termini del contracte.

La durada prevista dels contractes:
Lot 1: nova construcció escola 1 L (sense ascensor), és de 18 mesos, comptadors a partir de la data
de formalització de l’Acta de Replanteig.
Lot 2: Instal·lació ascensor, es d’1 mes comptat a partir de la data de formalització de l’Acta de
Replanteig.
6)

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules tipus
aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa
aplicar els criteris de solvència següents:
Lot 1: nova construcció escola 1 L (sense ascensor)
Classificació: Grup C Complet Categoria 1
Lot 2: Instal·lació ascensor
Solvència econòmica i financera:
Xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a:
una vegada i mitja el valor estimat del Lot, atès la seva durada no superior a l’any.
Solvència tècnica o professional:
Haver finalitzat en els últims cinc anys com a mínim un contracte d’una tipologia similar (atenent al
mateix grup i subgrup de classificació) i import igual o superior al del pressupost de licitació del
contracte.
Per empreses de nova creació: disposar d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la
tipologia d’obra objecte de la licitació; disposar d’una màquina compatible i utilitzable en l’obra
objecte de licitació
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
7)

Condicions especials i essencials del contracte

Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.
b) L’obligació d’informació del contractista relativa a la comprovació de pagaments per
part d’aquest als subcontractistes, si l’import de subcontractació és igual o superior al
30% del preu del contracte.
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos a nivell de Cap d’obra,
Delegat d’obra i Responsable de Seguretat i Salut, que formen part de les condicions de

solvència tècnica requerida i, en el cas del Cap d’obra, de la valoració tècnica de
l’oferta.
8)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor
i avaluables automàticament) és de 100 punts. La ponderació entre criteris econòmics i els
relacionats amb la qualitat d’execució s’ha fixat al 50%.
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de
licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,375 punts per cada 1% d’increment de baixa. La
puntuació màxima és de 50 punts.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en 4 conceptes:
•

Experiència del Cap d’obra assignat en actuacions similars a la de l’objecte del contracte (8
punts, ampliables a 10 quan no es justifica necessitat de recursos útils).

•

Disponibilitat de recursos útils pròxims (propis o subcontractats) quan es justifiqui la seva
relació amb la qualitat de l’obra (2 punts)

•

Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de
donar resposta a una sèrie d’apartats definits (37 punts).

•

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora
(3 punts).

Els dos primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que els darrers, que
sumen 40 punts, corresponen a criteris subjectes a judici de valor.
Els criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del
contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants com són, l’experiència del cap d’obra, el
nivell d’anàlisi que s’hagi fet de l’obra a construir, i els procediments que tingui establerts l’empresa
a l’hora d’assegurar la qualitat, la minimització de l’impacte ambiental i les necessàries condicions
de seguretat.
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