Expedient:
Procediment:
Procedència:

11/2022/AG
Expedient de contractació de l'àrea gestora
Servei de Projectes i Obres

MEMÒRIA DE NECESSITATS. EXPEDIENT 11/2022-AG
EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES
OBRES D’ASFALTAT DE CARRERS 2021 (FASE 2): AVDA. TERRA
NOSTRA I CARRER ANTONI PUJADES (SOTA LA VIA)
1. TIPUS DE CONTRACTE: OBRES
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: realització de les obres descrites a la
MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D’ASFALTAT DE CARRERS 2021
(FASE 2): AVDA. TERRA NOSTRA I CARRER ANTONI PUJADES (SOTA LA
VIA) al municipi de Montcada i Reixac.
3. SOLVENCIA REQUERIDA:
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 o igual a 150.000€) i la
classificació del contractista és:
Grup G. Viales y pistas.
Subgrup 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
4. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER:
Aquesta memòria valorada que es vol licitar, pretén definir les actuacions
que cal realitzar per a poder reparar el ferm dels trams d’aquests carrers.
L’àmbit d’actuació té una superfície total de 5.651,62 m²
aproximadament, dels quals 5.335,27 m² corresponen l’Avda. Terra
Nostra i 316,35 m² corresponen al carrer Antoni Pujades. Són trams de
vials que presenten un estat de fatiga i desgast variable:
- L’Avinguda Terra Nostra te doble sentit de circulació. Per tal de
millorar i pacificar el barri es planteja un canvi de circulació,
deixant nomes la circulació de baixada (des de l’antiga N-150 cap
al centre del municipi). Es planteja refer la senyalització
horitzontal segons las necessitats de la nova circulació.
- Al Carrer Antoni Pujades es planteja baixar la cota de l’asfalt
uns 30cm, realitzant una nova caixa de paviment.
Donat que l’ajuntament no disposa de mitjans personals i materials
adients per prestar aquest servei, s’ha de procedir a la seva contractació.
5. CLASSIFICACIÓ CPV:
45233222-1

Trabajos de pavimentación y asfaltado
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6. DIVISIÓ EN LOTS:
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Atesa la naturalesa de les obres a executar 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.
7. DURADA DEL CONTRACTE:
El termini d’execució de les obres segons projecte serà de 3 setmanes.
8. PRORROGUES: No
9. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Pressupost d'execució material:

121.507,21€

Despeses generals i benefici industrial, 19%:
Total (iva exclòs) :

23.086,37 €
144.593,58 €

Iva, 21%:

30.364,65 €

Total (iva inclòs):

174.958,23 €

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 144.593,58 € (IVA exclòs).
11. MODALITAT DE PREU: Preus unitaris.
12. PRESSUPOST LIMITATIU: Quantitat total a satisfer al contractista.
13. IVA APLICABLE: 21%.
14. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:
112/15300/61900/211109

Asfaltats

15. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:
15.1 BAIXA ECONÒMICA (60 punts)
15.2 MITJANS PROPIS PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (30 punts)
15.2.1 Disposició d’una planta asfàltica operativa amb llicència d’activitat
vigent:
- Acreditació propietat de la planta asfàltica: 15 punts
- Carta de compromís de tercers: 7 punts
15.2.2 Acreditació de la possessió de sistemes de gestió de qualitat,
mediambient i seguretat i salut (15 punts):
- Acreditació ISO9001 per a la fabricació i estesa de mescles asfàltiques: 4
punts
- Acreditació ISO14001 per a la fabricació i estesa de mescles asfàltiques: 4
punts
- Acreditació ISO45001 per a la fabricació i estesa de mescles asfàltiques: 4
punts
- Acreditació marcatge CE per a la producció de mescles bituminoses
contemplades a projecte: 3 punts
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15.3 ASPECTES MEDIAMBIENTALS (10 punts)
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15.3.1 Per l’acreditació com a font d’alimentació de la planta productora de
mescles bituminoses de gas natural, i no combustió de productes derivats
de petroli: 7 punts
15.3.2 Per a la disposició a les instal·lacions productores d’un equip de
producció de mescles bituminoses amb àrid reciclat: 3 punts
16. CRITERIS DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR: No
17. TERMINI DE GARANTIA: Ordinari. 1 any.
18. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: No
19. SUBCONTRACTACIÓ: Sí
20. SUBROGACIÓ DE PERSONAL: No
21. HI HA TRACTAMENT DE DADES: No.
22. PLEC TÈCNIC:
Inclòs en la memòria valorada per les obres d’asfaltat de carrers 2021
(fase 2): Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via) aprovat
el 7 de març de 2022 per la Junta de Govern Local.
23. NOM DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL CONTRACTE:
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La direcció facultativa: Xavier Munuera i Fernández (arquitecte tècnic)
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