INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS
ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I OBRA EN RELACIÓ AL PROJECTE DE MILLORA DE LES
INSTALACIONS DE CLIMA PER A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT CTTE679.
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient
de contractació s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits
preceptes de la norma abans esmentada.
A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als
esmentats articles i s’emet per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació en relació amb el contracte de serveis abans esmentat:
I) Objecte del Contracte: L’objecte del contracte és la millora del sistema de
climatització de les diferents zones climatitzades dins del recinte de la PVE.
El nou sistema de climatització haurà de tenir certificat RITE per a les zones ocupades
per personal i certificació RSIF a les zones amb climatització industrial.
La Planta de Valorització Energètica (d'ara endavant la PVE) de Sant Adrià
del Besós ha detectat la necessitat de millorar les instal·lacions de clima de les
oficines per a millorar el confort dels seus ocupants. En tractar-se d'unes oficines
antigues, la renovació d'aire és escassa (o inexistent) i no hi ha un control de la
humitat, generant a vegades electricitat estàtica en l'ambient.
D'altra banda, s'ha detectat que en la part industrial de la PVE també hi havia zones
amb manca de fred i amb màquines obsoletes. Les zones amb ocupació contínua de
personal d'operació i manteniment també tenen escassa renovació d'aire.
Per a millorar la situació, s'ha decidit fer un estudi global de les instal·lacions actuals
i realitzar un projecte que actualitzi el clima de tota l'edificació, tant industrial com
d'oficines.
II) Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteixen en aconseguir una bona qualitat de l’aire a les instal·lacions
de la PVE.
Aprofitant les modificacions pertinents per aconseguir aquest fi, s’instal·larà un
sistema de control de les diferents màquines de clima per a optimitzar l’eficiència del
conjunt de la instal·lació.
El projecte en qüestió ha de considerar-se com un projecte de claus en mà, per tant,
l'adjudicatari haurà de lliurar la instal·lació completament finalitzada i preparada per
a la seva entrada en servei en el funcionament normal de la planta.
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present
contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que
s’especifiquen en el punt primer de la present memòria.
Amb la solució proposada no només ens assegurarem tenir una temperatura òptima
de l’aire a les diferents zones, si no que també es buscarà tenir una bona qualitat
(numero de renovacions i humitat). Això farà que el confort dels ocupants de les
diferents zones augmenti considerablement.
CTTE679 Memòria justificativa projecte clima

1

IV) Pressupost de licitació: S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim
de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració diferents costos i altres eventuals despeses calculats per a
la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació en base a l’estudi de
mercat realitzat mitjançant consultoria externa:
Costos directes
- Obra civil associada 27.546,67.-€
- Instal·lacions de climatització 69.520,10.-€
- Instal·lacions de renovació d’aire 88.371,4.-€
- Instal·lació de control 45.845,80.-€
- Instal·lació elèctrica 24.884,70.-€
- Partida de manteniment de les instal·lacions actuals 8.557,60.-€
- Partida de seguretat i salut 1.808,43.-€
Total Costos directes: 266.534,70.-€
Costos indirectes
- Despeses Generals (13%): 34.649,52.-€
- Benefici industrial (6%): 15.992,08.-€
Total Costos indirectes: 50.641,60.-€
Total pressupost base de licitació: 317.176,30.-€
IVA (21%): 66.607,02.-€
Total pressupost base de licitació (IVA inclòs): 383.783,31.-€
Veure detall a Anexo 3 – Presupuesto. S’haurà de valorar el projecte tenint en
compte tots els amidaments descrits. S’haurà de presentar el document adjunt
Anexo 12 - Presupuesto 0 valorant els diferents amidaments descrits per tal de
valorar el conjunt del subministre.
L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència les taules ITEC
2019-2021, per rehabilitació. El preu hora del tècnic oficial de primera és 29,46 €.
Per les feines definides s’han quantificar 3.881,87 hores de feina.
Això es tradueix en un cost de la mà d’obra en PEM de 114.359,84 €, que significa
un 42,91% de l’import de contracte.
V) Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat del contracte el valor
l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les
estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSPS, el següent: El valor estimat establert es troba desglossat
amb el pressupost que s’ha indicat anteriorment (Anexo 3), junt amb la possibilitat
de modificació contractual de fins un 10%.
Possibles causes de modificació contractual:
-

Imprevistos degut a incidències que puguin generar sobre-costos en el
muntatge.
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-

Detecció d’actuacions a implementar beneficioses per a la finalització del
projecte que no hagin sigut detectades en el procés de descripció del
mateix.

Tots els conceptes extres generats que es vulguin incloure en el modificat
contractual, hauran de ser valorats segons el preu unitari en base ITEC.
Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA): 317.176,30.-€
Possibles modificacions (10%): 31.717,63.-€

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 348.893,93.-€
VI) Durada del contracte: Per a la realització del contracte es preveu una durada
aproximada de 4 mesos des de la signatura del contracte, a raó d’1 mes per l’acopi
de material i 3 mesos d’execució amb posta en marxa inclosa.
L'execució de les obres ha d'estar coordinada amb l'operació actual de la planta, per
la qual cosa de manera excepcional es podran justificar pròrrogues temporals quan
l'activitat de la planta impedeixi l'execució de treballs ja previstos (planejats i
consensuats amb direcció de planta).
VII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El
present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent
licitació.
VIII) Justificació de la no divisió en lots
L’objecte del contracte no admet divisió.
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte un subministrament
específic i de limitada durada, el mateix ha de ser realitzat per un únic contractista,
no admetent la seva divisió per tal d’assolir la màxima eficiència a l’execució dels
treballs.
Per tot el que s’ha indicat, no es procedeix a la divisió del contracte indicat en lots
per les raons exposades en el present informe.
IX)

Criteris de solvència:

Atenent a que l’objecte del present procediment, es proposen els següent criteris de
solvència:
La solvència econòmica i financera:
a) El volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari. Aquest volum ha de tenir un valor igual o superior a
300.000,00.-€. Per acreditar aquest volum anual de negocis hauran de
presentar-se els comptes anuals degudament inscrits en el Registre Mercantil
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corresponent i el corresponent informe auditoria (si escau), de l’any referit
amb major volum.
La solvència tècnica:
a) Declaració responsable amb acreditació d'haver realitzat, en els
últims 3 anys, instal·lacions de climatització en instal·lacions industrials
o equivalents, aportant com a mínim una carta de satisfacció d'algun dels
clients.
Per tal d’acreditar degudament la solvència, l'import anual acumulat sense
incloure impostos l'any de major execució ha de ser igual o superior al 70%
del valor estimat del contracte, en projectes d'igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l'objecte del contracte
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest.
b) Certificats expedits per organismes independents que acreditin que
l'Empresa compleix amb les normes de qualitat i/o gestió mediambiental,
especialment la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 i/o ISO-14001 o equivalent.
S'haurà d'estar en possessió dels mateixos i en vigència en el moment de
presentar l'oferta.
c) Declaració responsable amb indicació de l’equip humà designat per a la
realització del projecte, detallant el Currículum professional amb indicació de
informació referent a la titulació/formació, experiència, àrea de
responsabilitat, projectes realitzats, etc.
d) Declaració responsable amb llistat detallat de les empreses
subcontractistes: S’hauran d’indicar les empreses que es pretenguin
subcontractar amb la tipologia del treball externalitat que realitzaran i una
relació de serveis similars executats per dits subcontractistes.
Capacitat/habilitació professional:
a) Certificats expedits per organismes competents que acreditin que l’Empresa
instal·ladora autoritzada amb RASIC vigent.
X)

Criteris d’adjudicació:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (Fins a 40 punts)
Memòria descriptiva del procés d’execució

______

15 punts

Es valorarà la memòria descriptiva del projecte amb un màxim de 25 punts. Aquelles
propostes que presentin major grau de detall a la descripció del servei (proposta de
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disposició dels equips, descripció del muntatge, recursos a utilitzar, eines, etc.) seran
valorades amb una puntuació major.
La memòria descriptiva aportada no pot tenir més de 20 pagines (o 10 fulls
a doble cara).
Descripció dels equips a instal·lar

10 punts

Aquelles propostes que presentin major grau de detall a la descripció dels equips a
instal·lar i les seves característiques tècniques seran valorades amb una puntuació
major.
Calendari

_____

10 punts

Es valorarà la proposta de desenvolupament del projecte, valorant el grau de detall
en el desglossament de les activitats i fases, la coherència en la durada i les
interrelacions entre les actuacions descrites a la memòria de la obra.
Control de qualitat

5 punts

El licitador definirà les mesures que proposa per a controlar i garantir la qualitat dels
treballs en cas de resultar adjudicatari. Per a això descriurà: a. Aspectes concrets de
les unitats d'obra a controlar durant els treballs i normativa tècnica aplicable. b.
Criteris de mostreig tècnic i d'acceptació i rebuig. c. Organització dedicada al control
de qualitat del projecte.

Les propostes que presentin un major grau de detall a la descripció, i major
coherència seran valorades amb un puntuació més alta.

No s’obrirà el sobre 3 contenidor de criteris avaluables de forma automàtica
si no s’ha obtingut una puntuació mínima de 20 punts en el sobre 2.
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (Fins 60
punts)
Oferta econòmica

_____35 punts

Es valora amb el 35% de la puntuació total l'oferta econòmica segons el que dicta la
Instrucció municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de març de 2018, per
a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La fórmula establerta es descriu a continuació, i s’aplicarà d’acord amb el pressupost
total ofertat.
Fórmula preu:
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi els preus unitaris
de licitació establerts, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació
es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny:
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Pressupost licitació – pressupost ofertat
X Punts totals
Pressupost licitació – pressupost ofertat
més econòmic
La fórmula que aplicar es considera la més adequada per al present procediment, pel
fet que la mateixa es considera la més proporcional en relació amb la possible
diferenciació a les ofertes econòmiques rebudes vers la proposta tècnica presentada.
Dins el preu ofertat es consideren inclosos tots els costos necessaris per a la correcta
realització del contracte i, en especial, les generals d’empresa de l’adjudicatari, el
seu benefici industrial i tota sort d’arbitris, honoraris, costos d’autorització, tributs i
taxes que s’originen per motiu del contracte.
La Mesa de contractació d'acord amb l'article 149 de la LCSP 9/2017, de 8 de
novembre de 2017, podrà apreciar que la proposició d'una empresa no podrà ser
complerta, quan en igualtat de condicions tècniques, la seva oferta econòmica sigui
considerada anormal o desproporcionada, en aplicació dels següents criteris, segons
el que s'estableix en la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret
d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicada en la Gaseta Municipal el dia 29 de juny.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes amb valors anormals
o desproporcionats (en el cas d'haver-hi un únic licitador, no s'aplicarà cap criteri):
• Les ofertes que siguin inferiors a un diferencial de 10 punts percentuals en relació
amb la mitjana de les ofertes.
• Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes
es podrà prescindir de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte
de l'oferta immediatament consecutiva.
• Si el nombre de licitadors és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes
es podran excloure una o les dues ofertes més cares sempre que una amb l'altra o
ambdues tinguin un diferencial superior al 5% amb la següent oferta.
Mesura social: En cas que una empresa licitadora incorri en baixa desproporcionada,
si en l'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni
sectorial d'aplicació, a l'efecte de verificar l'adequació de l'oferta als costos salarials,
es podrà requerir informe tècnic complementari de l'òrgan de representació de les
persones treballadores o d'una organització representativa del sector. L'oferta serà
exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones que executaran el contracte considerats en l'oferta són inferiors al que
estableix el conveni sectorial d'aplicació.
Millores

______

25 punts

Les millores ofertades es valoraran amb un màxim de 25 punts, a raó de :
-

5 punts per ampliació de la garantia de dos a tres anys
10 punts si s’inclou el manteniment de les instal·lacions a raó de 5 punts
per any i fins a un màxim de 10 punts.
10 punts si s’inclou un estudi de confort dels ocupants al finalitzar l’obra
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En cas d'empat, s’aplicarà l'establert a l'article 147 de la LCSP.

XI)

Condicions especials d’execució:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota
l'execució de l'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores
ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta,
segons el conveni que sigui aplicable.
- El pagament per part de l'adjudicatari de les factures dels seus subcontractistes i /
o proveïdors derivades de l'execució del servei objecte del present Plec haurà de ferse en el termini previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i
d'acord amb el que s'estableix en el contracte, l'empresa contractista haurà de
presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable
del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzat el servei.

Sant Adrià de Besòs, 10 de maig de 2021

Alessandro Leotta
Director de generació d’energia
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