Informe expedient de contractació
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) s’emet aquest informe
justificatiu de la licitació del contracte que tot seguit s’especifica.

Sumari
1. Número expedient
2. Objecte i CPV
3. Tipus de contracte
4. Necessitats de la contractació
5. Justificació de la no divisió de l’objecte del contracte en LOTS
6. Pressupost de les obres i valor estimat del contracte
7. Justificació de preus
8. Modificacions
9. Solvència tècnica dels licitadors
10. Condicions especials d’execució de tipus mediambiental, social o relativa a l’ocupació
11. Criteris de selecció
12. Procediment licitació i altres circumstàncies a recollir al plec administratiu

1. Número expedient
C-2020-13

2. Objecte i CPV
Els treballs necessaris d’obra civil per a la substitució de les canonades de la xarxa d’abastament
d’aigua potable de material FC, detallades en la memòria tècnica “OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LES
CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN L’ÀMBIT DEL BARRI DE LA
GRANJA” al municipi del Prat de Llobregat.
El conjunt de l’obra contempla l’execució dels treballs d’obra civil. Tant la retirada de la canonada
antiga de fibrociment com l’obra hidràulica aniran a càrrec d’Aigües del Prat (APSA) i no son objecte
de la present licitació.
La classificació de l’objecte del contracte d’obres en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics)
és la corresponent a 45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

3. Tipus de contracte
Obres, d’acord amb l’annex 1 de la LCSP en el que s’indiquen els treballs al que es refereix l’article 13
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de la LCSP al definir els contractes d’obres: divisió 45; Grup 1; Classe 1.

4. Necessitats de la contractació
La renovació de la xarxa d’aigua potable de fibrociment en els indrets indicats a la memòria tècnica.
La nova xarxa serà de material de Polietilè, per tal de donar un millor servei als abonats, evitant les
possibles fuites que una instal·lació envellida pot provocar.

5. Justificació de la no divisió de l’objecte del contracte en LOTS
De conformitat amb allò establert a l’article 99.3 de la LCSP,

no es divideix en lots l’objecte del

contracte perquè les tasques a realitzar son difícil subdividir-les, així com que l’import del contracte
es garantia suficient per a la presentació d’ofertes per part de PIMES.

6. Pressupost de les obres i valor estimat del contracte
El pressupost de les obres és de 112.601,38 € més el 21 % d’IVA (total 136.247,67 €) i el valor
estimat del contracte de 135.121,65 € segons el detall següent:
Pressupost inicial
Previsió modificacions

112.601,38 €
22.520,27 €

Els licitadors presentaran juntament amb la proposta econòmica un llistat dels preus unitaris ofertats,
segons el document Excel que es penjarà al perfil del contractant.

7. Justificació de preus
En els darrers anys, Aigües del Prat, S.A. ha realitzant obres d’iguals característiques en altres indrets
del municipi a la que ara es licita, per la qual cosa en la redacció del pressupost de l’obra s’han tingut
en compte aquests criteris, ja que és considera que són els preus de mercat d’aquest tipus d’obres.

8. Modificacions
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim
previst a l’article 319 de la LCSP i s’hauran de recollir al plec de clàusules administratives particulars.
Per aquest motiu s’haurà de preveure que el contracte es podrà modificar fins a un màxim del 20%
del preu, sempre i quan es produeixen alguna de les circumstàncies següents:
a) Derivades de l’existència de qualsevol tipus de serveis de sanejament, telecomunicacions,
elèctrics, d’aigua i serveis de gas existents a l’àmbit de l’obra i de la necessària afectació per a
l’execució dels treballs contractats.
b) Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originats per aparició
de sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres,
majors necessitats, baixa de rendiments o aturada de les obres.
No tenen la consideració de modificacions del contracte
a) L’excés d’amidaments/mesuraments, entenent per tal la variació que durant la correcta execució
de l’obra es produeixi exclusivament en el número de unitats realment executades sobre les
previstes en la memòria tècnica, sempre que en el global no representin un increment del 10%
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del preu inicial del contracte.
b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament entre Aigües del Prat i el contractista, sempre
que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el
seu conjunt excedeixin del 3% del pressupost primitiu del contracte.

9. Solvència tècnica dels licitadors
De conformitat amb l’article 88.3 de la LCSP la solvència tècnica sol·licitada s’acreditarà amb una
relació mínima de 3 obres similars a la que es contracta que hagi realitzat l’empresa en els darrers 5
anys.
Es considera obra similar les de construcció de xarxes de serveis de qualsevol tipus i les obres
d’urbanització i pavimentació de carrers i vials, amb un pressupost superior a 19.705 €.
Es considera que tenen acreditada la solvència tècnica sol·licitada les empreses que disposin d’una de
les següents classificacions:
Grup
C Edificaciones
C Edificaciones
C Edificaciones
G Viales y pistas

Subgrup
2
Estructuras de fábrica u hormigón
4
Albañilería, revocos y revestidos
6
Pavimentos, solados y alicatados
6
Obras viales sin cualificación específica

Per a aquelles empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys i no disposin de l’anterior
classificació ni del mínim d’obres realitzades , es considera que disposen de solvència tècnica aquelles
empreses que disposin al seu equip tècnic com a mínim d’un tècnic de grau mig o grau en enginyeria
o arquitectura, amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars i d’un encarregat d’obra,
amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars a la de l’objecte del contracte.

10. Condicions especials d’execució de tipus mediambiental, social o relativa a l’ocupació
L’article 202.1 estableix l’obligació d’establir com a mínim una condició especial d’execució de tipus
mediambiental, social o relativa a l’ocupació. Per aquest contracte, s’incorpora la condició de tipus
social:
L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin
provinguin

d’empreses

que

compleixin

amb

les

normes

internacionals

aprovades

per

l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure
els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.

11. Criteris de selecció
S’estableixen criteris de tipus objectius que es valoren amb l’aplicació de fórmules i criteris, la
valoració dels quals depenen d’un judici de valor. Als efectes de l’article 146.3 la ponderació dels
criteris d’adjudicació són:

1.- CRITERIS OBJECTIUS

Subpuntutació

Puntuació
total

-

75 punts

Ponderació
SubpunTotal
tuació
-

75%
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Subpuntutació
A.

Preu

Puntuació
total

75 punts

2.- CRITERIS SUBJECTIUS

-

25 punts

Ponderació
SubpunTotal
tuació
100%

75%

-

25%

A. Fases i condicionats de les obres

8 punts

32%

8%

B. Relació d’equips humans i mecànics
proposats

3 punts

12%

3%

C. Programa de treballs

8 punts

32%

8%

D. Desenvolupament de l’obra al tram 7
Plaça de la Granja Corominas

6 punts

24%

6%

S’estableix un llindar mínim de puntuació que ha d’obtenir la proposta tècnica (criteris subjectius),
per poder seguir amb el procediment de licitació. El llindar mínim de qualitat s’estableix en l’obtenció
del 50% de la puntuació establerta per als criteris que depenen d’un judici de valor.

Establir aquest llindar mínim que anomenem de qualitat es justifica perquè les obres que es
contracten impliquen una relació molt directa amb els veïns de la zona, ja que a més dels sorolls,
pols i altres incidències molestes que tota obra provoca, s’ha d’afegir que també es deixaran sense
subministrament d’aigua els habitatges i comerços de la zona i que aquesta circumstància fa
necessari vetllar de forma molt acurada pels tempos de l’obra i l’organització de la mateixa.
Circumstàncies que són les que es valoren de forma subjectiva.
1. CRITERIS OBJECTIUS:
El preu del contracte fins a 75 punts.
L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 75 punts, i la resta d’ofertes es puntuaran
linealment fins a 0 punts, que correspondrà a l’import de licitació.
La fórmula a aplicar és: X= 75*(A/B)
X: és la puntuació que obté l’empresa que es valora
A: preu de licitació menys l’oferta de l’empresa que es valora
B: preu de licitació menys l’oferta més econòmica presentada
La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal.

2. CRITERIS SUBJECTIUS:
Es valorarà el coneixement que l’empresa licitadora tingui de les obres que es liciten, la planificació i
rendiments per tal de minimitzar al màxim les molèsties als abonats afectats per les mateixes.
Formarà part del contracte aquelles circumstàncies relacionades a la memòria tècnica que es valora i
que siguin acceptades per Aigües del Prat SA, sense que això suposi un increment del cost del
contracte.

2.1 Contingut de la memòria tècnica:
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Els licitadors presentaran una memòria tècnica amb el contingut següent:
A.

Fases i condicionants de les obres (màxim 3 pàgines A4 a una sola cara i un plànol A3)
I. Anàlisi de l’obra
II. Fases de les obres
III. Condicionants
IV. Delimitació de les zones d’abassegament i de gestió de residus.

B.

Relació d’equips humans i mecànics específics (màxim 2 pàgines A4 a una sola cara)

C.

Programa de treballs (màxim sis pàgines A4 a una sola cara)
I. Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt
II. Camí crític
III. Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual
IV. Tasques amb dedicació de personal i maquinaria (rendiments)

D.

Desenvolupament específic de l’obra a la Plaça de la Granja Corominas (Tram núm.7)
I. Criteris constructius/executius (màxim dos pàgines A4 a una sola cara i un plànol
A3)
II. Criteris de mesures a adoptar a l’obra en relació a la prevenció de riscos laborals i
viaris (màxim dos pàgines A4 a una cara i un plànol A3)

Per tal que la lectura i estudi de la documentació presentada es faci sense dificultats, la tipologia de
l’escriptura de tots els apartats de la memòria tècnica no serà inferior a arial 10 o similar.

Tots

aquells apartats dels que es dificulti la lectura no seran tinguts en compte.
En el supòsit de superar el número de pàgines indicades per a cada apartat de la memòria, es
penalitzarà la puntuació de l’apartat de la manera següent:
−

10% de descompte de la puntuació de l’apartat si supera d’1 a 3 pàgines.

−

20% de descompte si supera en més de 3 pàgines

2.2 Informació que es demana i detall de la puntuació que es valora amb criteris subjectius:
25 punts és la puntuació màxima a atorgar en la valoració dels criteris la quantificació dels quals
depenen d’un judici de valor, es farà atorgant les puntuacions indicades en cada apartat que es
demana de la memòria tècnica.
En qualsevol dels apartats que es puntuen, es valorarà amb zero punts aquella proposta que sigui
errònia, no viable o incoherent.
Les empreses que no obtinguin una puntuació mínima de 12,50 punts sobre els 25, es considerarà
que no han analitzat suficientment l’obra a executar i que les solucions aportades per a evitar les
mínimes molèsties als abonats de la zona no son factibles o bé no n’han aportat.

A. Fases i condicionament de les obres. Màxim 3 pàgines A4 a una sola cara.
La puntuació màxima de 8 punts d’aquest apartat, es distribuiran de la forma següent:
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que demostri un coneixement acurat de
l’obra i estigui correctament desenvolupada segons els que es demana a cada apartat.
I.

Anàlisi de l’obra fins a un màxim de 2 punts.
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Es demana una descripció de l’anàlisi general de l’obra a executar.
II.

Fases de les obres fins a un màxim de 2 punts.
Es demana una enumeració i explicació de les fases constructives de l’obra.

III.

Condicionants fins a un màxim de 2 punts.
Detallar els condicionats que a priori s’han de tenir en compte durant l’execució de l’obra.

IV.

Delimitació de les zones d’abassegament i de gestió de residus fins a un màxim de
2 punts
Es presentarà un plànol en format A3 amb la proposta de les zones d’abassegament i
gestió de residus.

B. Relació d’equips humans i mecànics. Màxim 2 pàgines A4 a una sola cara.
Puntuació màxima de 3 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a aquella proposta que ofereixi
la relació d’equips humans i mecànics més adients per al desenvolupament de l’obra. La resta de
propostes es valorarà de forma proporcional.
Aquelles propostes que

ofereixen equips humans i mecànics per sobre de les necessitats de

l’obra es valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost de l’obra sinó de fer una
proposta factible i que es pugui assumir dins del pressupost de licitació.

C. Programa de treballs. Màxim 6 pàgines A4 a una sola cara.
La puntuació màxima de 8 punts d’aquest apartat, es distribuiran de la forma següent
I.

Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt fins a un màxim
de 2 punts.
El diagrama de Gantt s’haurà de realitzar tenint en compte el rendiment dels equips de
treball i els dies de treball a l’obra que únicament seran de dilluns a divendres no festius.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que presenti el diagrama de Gantt
de forma correcta i coherent indicant tots els treballs a realitzar de forma ordenada. Per a
cada actuació s’indicarà el personal i maquinaria assignats, indicant els rendiments
previstos que proporcionaran el temps total de cada actuació.

II.

Camí crític fins a un màxim de 2 punts.
S’hauran d’indicar les 3 tasques més crítiques, explicant cadascuna com afecta a la
finalització de l’obra.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que millor identifiqui i descrigui
l’afectació a l’obra de les 3 tasques més critiques.

III.

Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual fins a un
màxim de 2 punts.
S’indicarà la previsió de certificació mensual utilitzant com a base les partides del
pressupost de licitació, tant en import com en % del total d’obra executada.
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Es valorarà amb la màxima puntuació la proposta que sigui coherent amb el pla de treball
aportat.
IV.

Tasques amb dedicació de personal i maquinaria (rendiments) fins a un màxim de
2 punts.
Per a cada actuació s’indicarà el personal i maquinaria assignats, indicant els
rendiments previstos. Aquest apartat servirà per a la confecció del diagrama de Gantt
i justificar la durada de l’obra.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella que sigui coherent amb el diagrama de
Gantt.

D. Desenvolupament específic de l’obra a la Plaça de La Granja Corominas (Tram 7). Fins a
un màxim de 6 punts, distribuïts de la forma següent:
I.

Criteris constructius/executius. Màxim 2 pàgines A4 a una sola cara i 1 plànol A3.
Puntuació total 3 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que descrigui el desenvolupament
real de l’execució de l’obra a l’indret indicat, detallant l’execució de les feines a realitzar i
el personal i maquinaria necessaris, així com qualsevol possible inconvenient que a priori
es pugui produir.

II.

Criteris de mesures a adoptar a l’obra en relació a la prevenció de riscos laborals
i viaris. Màxim 2 pàgines A4 a una cara i 1 plànol A3) Puntuació total 3 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que millor descriguin, des del
punt de vista de la prevenció, totes les mesures col·lectives i viaries necessàries per
treballar de forma segura i afectant el menys possible a la mobilitat i accés als habitatges
i locals de la zona.

12. Procediment de licitació i altres circumstàncies a recollir al plec administratiu
Obert de l’article 156 i següents de la LCSP
La tramitació es farà de forma electrònica, a través de la plataforma de serveis de contractació
pública de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Procediment i altres circumstàncies a recollir al plec administratiu:
−

El termini per presentar les proposicions serà com a mínim de 26 dies naturals, a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

-

No es demana constitució de garantia provisional.

-

Per considerar que una oferta econòmica pot contenir valors anormals i/o desproporcionats
s’aplicaran els paràmetres de l’article 85 del reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

-

Constitueix una obligació del contractista que l’equip tècnic de l’obra pertanyi a l’empresa
contractista. Sí aquests no formem part de la plantilla laboral, la relació contractual haurà de ser
directament entre el professional contractat i l’empresa adjudicatària del contracte. Aquest equip
haurà d’estar format per:
-

un responsable de l’obra enginyer de camins, enginyer tècnic d’obres públiques, arquitecte o
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arquitecte tècnic, amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars. Haurà de tenir
una dedicació mínima a l’obra de 5 hores setmanals
-

un encarregat d’obra, amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars a la de
l’objecte del contracte. Tindrà una dedicació de jornada complerta.

-

El contractista haurà de subministrar i col·locar al seu càrrec un cartell institucional. Aquest
serà de placa metàl·lica de dimensions aproximades 2 x 1,50 m; suportat sobre dos IPN-80 de
6 m de longitud aproximat.

-

La cobertura del risc de la pòlissa que haurà de tenir contractada l’empresa contractista per a
fer front a les responsabilitat dels danys que pugui causar, serà com a mínim d’1.200.000,00 €
per sinistre i de 300.000,00 € per responsabilitat civil patronal per víctima.

-

El contractista haurà de lliurar el projecte final de l’obra o as built amb tota la documentació
generada durant l’execució de l’obra (assajos, homologacions materials, garanties, plànols,
certificat de gestió de residus, relació de proveïdors, els informes i plànols de les xarxes de
serveis, etc.) en format paper i digital (pdf i editable).

-

El termini de garantia s’estableix en 1 any

-

Responsable del contracte per part d’Aigües del Prat: Lluís Argudo Sesmilo, Cap de la Secció de
Xarxes. Tl. 93 479 35 30; correu electrònic oficinatecnica@aiguesdelprat.cat.

-

Directora de l’obra: Monica Jovellanos Soria, enginyera de camins, canals i ports adscrita a la
Secció de Xarxes.

El Prat de Llobregat, 19 de juliol de 2021

Jordi González i Sánchez
Director de l’Àrea Tècnica i de Producció
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