DEPT. DE DRETS SOCIALS

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’IMPLEMENTACIÓ
D’UN SISTEMA D’ENERGIA FOTOVOLTAICA A LA RESIDÈNCIA INFANTIL “MARE
DE DÉU DE LA MERCÈ” A TARRAGONA I AL CENTRE RESIDENCIAL
D’EDUCACIÓ INTENSIVA DE “Ma ASSUMPTA” A BADALONA.

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I DESCRIPCIÓ DE
L’OBJECTE DEL CONTRACTE

Número d’expedient: BE-2023-25
L’objecte del contracte és l’obra necessària per a la implementació d’un sistema
d’energia fotovoltaica a la Residència infantil “Mare de Deu de La Mercè” a Tarragona i
al Centre Residencial D’educació Intensiva de “Ma Assumpta” a Badalona.
Lot 1 Residència Infantil “Mare de Déu de la Mercè” a Tarragona
Lot 2 Centre Residencial d’Educació Intensiva de “Ma Assumpta” a Badalona

09330000- Energia solar
L’objecte d’aquest contracte és l’abast de les obres per a la instal·lació d´un sistema
d’autoconsum amb estructura de suport mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així
com la connexió del mateix a la instal·lació del centre per a generar electricitat provinent
d’energia renovable. L’objecte del sistema és minimitzar la despesa en la facturació
elèctrica i fer més sostenible el consum d’energia del centre.
Aquest projecte d’obres anirà a càrrec als Fons Europeus a executar mitjançant
el Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Derechos Socials y Agenda 2030
i la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’execució de projectes a càrrec dels
fons europeus procedents del fons Next Generation UE (fons NGEU), Mecanisme
per a la Recuperació i Resiliència (MRR).
2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT
El procediment d’adjudicació d’aquest contracte és el procediment obert, d’acord amb
l’article 156 de la LCSP com a procediment urgent d’adjudicació.
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La tramitació d’aquest expedient de contractació té caràcter urgent, en els termes de
l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Els
motiu que justifiquen l’extraordinària urgència en la tramitació de l’expedient deriven dels
breus terminis establerts per la normativa europea per a contreure la despesa i per a
executar-la quan es tracta d’expedients que, com aquest, estan finançats amb fons
provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU, així com
de la necessitat de garantir la gestió eficient d’aquests fons, en els termes del Reial
decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, i del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer.

3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA
I FINANCERA I/O CLASSIFICACIÓ EXIGIDA
Solvència econòmica:
Xifra anual de negocis referit al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a l’import
del contracte,
Lot 1 – 73.886,29€
Lot 2 – 65.346,30€

Solvència tècnica:
Import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 5 anteriors de l’empresa
licitadora), en serveis d’igual o similar naturalesa:
Lot 1 – 73.886,29€
Lot 2 – 65.346,30€
Si es tracta d’una empresa de nova creació: títols acadèmics i professionals de
l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables
de les obres, així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa idonis per a la
prestació d’aquest contracte.
Aquests requisits de solvència no perjudiquen la concurrència i afavoreix la presentació
de PIMES i entitats socials.

- Classificació empresarial
Lot 1 – Grup I, subgrup 9, categoria 1
Lot 2 – Grup I, subgrup 9, categoria 1
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Aquesta classificació és la prevista legalment per acreditar alternativament la solvència
econòmica financera i tècnica per les obres de tancaments metàl·lics. La categoria
també és la prevista legalment per a l’import del contracte.
No escau acreditació de concreció de mitjans de solvència tècnica de les empreses.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.

4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
a) CRITERIS DE QUALITAT
La puntuació dels criteris d’adjudicació s’establirà en un màxim de 100 punts.
1.- Es considera que s’ha de valorar amb fins a 60 punts l’oferta econòmica. S’atorgarà
la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa. La resta de propostes
econòmiques es puntuaran proporcionalment d’acord amb la fórmula:
Px = Oe . Pm / Ox
Px és la puntuació de l’oferta X; Oe l’oferta més econòmica; Pm és la puntuació màxima;
Ox l’oferta X.
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta
més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes
econòmiques properes.
2.- Es considera que s’ha de valorar amb fins a 23 punts l’escurçament de termini,
programa de construcció i memòria descriptiva.
Es rellevant valorar l’escurçament de termini, el programa de construcció i la memòria
descriptiva donat que aporta informació organitzativa pel seguiment de contacte i en
atenció a l’eficiència energètica i estalvi de costos.
Per a la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte:
A la proposta del termini d’escurçament màxim, fixat en ¼, se li adjudicaran 17 punts.
Per a les propostes d’execució de terminis inferiors s’adjudicaran els mateixos punts,
però seran d’obligat compliment. La resta de terminis proposats es calcularan en
proporció, segons la formula:
Px = 4Pm ( T-Tx ) / T
Px es la puntuació de l’oferta x ; Pm és la puntuació màxima; T és el termini de sortida ;
Tx és el termini de l’oferta
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Es valorarà la presentació del programa de construcció mitjançant un gràfic de barres o
equivalent, que identifiqui els terminis i fases d’execució, els costos i la programació
mensual de certificacions. Aquest concepte es valorarà en 3 punts. Es valorarà, també,
acompanyar una memòria descriptiva de la organització del procés d’execució amb una
extensió màxima de tres folis, amb 3 punts.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

3.- Pla de control de qualitat:
3.1 Es considera que s’ha de valorar amb fins a 17 punts el pla de control de qualitat.
Es rellevant valorar el pla de control de qualitat i el compromís d’assumpció per a
realitzar el seguiment i verificació de la qualitat dels materials i treballs inclosos en el
contracte.
Per a la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte les empreses que presentin un pla
de control de qualitat específic, amb les partides valorades i, a més, assumeixin els
controls que pugui demanar l’Administració fins un cost del 2% del pressupost.
3.2. La simple assumpció del compromís d’acceptar els controls fins un 2% del cost del
pressupost es puntuarà amb 14 punts.
3.3. Altrament, la presentació d’un pla de control de qualitat específic , però sense
assumir expressament la realització d’assaigs fins un cost del 2% del pressupost, es
valorarà amb 7 punts.
3.4. A les empreses que presentin un control de qualitat genèric, sense assumir
expressament el 2%, se les assignarà 3 punts.
No es puntuarà, en aquest apartat, a les empreses que no aportin cap tipus de proposta.
S’ha previst un criteri per determinar les ofertes anormalment baixes per tal que no es
s’adjudiqui el contracte a una oferta inviable. Serà quan la proposició d’una empresa
licitadora estigui per sota de la mitjana aritmètica del percentatge de les baixes
econòmiques ofertades per les empreses licitadores en 8 punts.
“* NOTA: La puntuació s’atorgarà pel fet de presentar marcada la casella del model
d’oferta –annex 1- conforme es presenta la documentació corresponent i adjuntar-la
efectivament amb la informació requerida. Cas que es marqui la casella de no
presentació, no marcar-ne que sí es presenta o, havent marcat que sí, no aportar la
documentació amb la informació requerida, s’atorgarà 0 punts.”

5.- JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat
entre homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no
utilització de llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el
contracte.
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Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les
administracions públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o
documents que regeixen les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de
tracte.

6.- JUSTIFICACIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE i DESGLOSSAMENT
DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base de licitació
Lot 1
Costos laborals
Costos
derivats
de
l’execució material
Despeses
generals
d’estructura
Benefici Industrial
Altres (Impost ICIO i taxes
TOTAL (SENSE IVA)
IVA
TOTAL (IVA INCLÒS)

Lot 2
0€

0€

60.070,15 €

53.127,08 €

7.809,12 €

6.906,52 €

3.604,21 €

3.187,62 €

2.402,81 €

2.125,08 €

73.886,29 €
15.011,53 €
88.897,82 €

65.346,30 €
13.276,46 €
78.622,76 €

Valor estimat del contracte (VEC)

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
Pròrrogues i qualsevol opció eventual
Modificacions
TOTAL (IVA EXCLÒS)

Anualitat
Lot 1
Lot 2

2023
2023

Lot 1
Lot 2
Total
73.886,29 € 65.346,30 € 139.232,59 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
73.886,29 € 65.346,30 € 139.232,59 €

Import licitació (IVA exclòs)
Conceptes

(Inclou 4% d'impostos i taxes
municipals sobre PEM)

Projecte (3 mesos)
Projecte (3 mesos)
Total

21% IVA

Total Import
(IVA inclòs)

73.886,29 € 15.011,53 € 88.897,82 €
65.346,30 € 13.276,46 € 78.622,76 €
139.232,59 € 28.287,99 € 167.520,58 €

El valor estimat del contracte inclou l’execució de les obres, impost i taxes sobre el PEM,
sense pròrrogues ni modificacions previstes, sense IVA.
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7.- TERMINI D’EXECUCIÓ
Fins un màxim de 3 mesos, des de l’acta de replanteig.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

8.- REVISIÓ DE PREUS
No aplica.
9.-CESSIÓ DEL CONTRACTE
Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’article 214 LCSP.
10.-SUBCONTRACTACIÓ
Es pot subcontractar la part de les obres relativa als lots i capítols següents:
Lot 1:
-

Diversos
Seguretat i Salut

Lot 2:
-

Seguretat i Salut
Legalitzacions

11.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Prestació sense accés a dades de caràcter personal, amb risc d’accedir
involuntàriament a dades de caràcter personal.

Rosario Manjón Doncel
Cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments
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