AG 2019 20059

Informe justificatiu de la celebració del contracte
Contracte : Contracte públic

Unitat promotora : Subdirecció General
d’Infraestructures Rurals

Tipus : Obres
Expedient : AG 2019 20059

Procediment : Obert simplificat

Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol: Projecte constructiu de consolidació de la zona regable del Pantà de Guiamets als
termes municipals de Capçanes, Els Guiamets, Marçà i Tivissa (clau d’expedient: ER14295).
Valor estimat del contracte
(sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :
22 mesos

Import €
1.841.204,26

IVA €

Import total €

1.841.204,26

386.652,89

2.227.857,15

1. Objecte
El regadiu de la Comunitat de Regants del Guiamets consisteix en una xarxa pressuritzada
la qual s’abasta del Pantà de Guiamets que es va dissenyar per un sistema de reg en
parcel·la per degoteig. Actualment té una superfície adherida al reg de 1.265,69 hectàrees
que pertanyen als termes municipals de Tivissa, Móra, Els Guiamets, Masroig i Garcia.
La canonada principal que alimenta per gravetat al conjunt de xarxes secundàries té una
longitud de 4,5 km i el seu traçat discorre per l’antic canal de reg. El sistema de reg es
subdivideix en un total de set xarxes secundàries.
- Xarxa Tivissa: sistema de bombament contra xarxa amb una superfície adherida al reg
de 311,88 hectàrees.
- Xarxa Móra: sistema de bombament contra xarxa amb una superfície adherida al reg de
272,19 hectàrees.
- Xarxa de la Serra: sistema de bombament contra xarxa amb una superfície adherida al
reg de 72,49 hectàrees.
- Xarxa Astallades: sistema de reg per gravetat amb una superfície adherida al reg de
109,72 hectàrees.
- Xarxa Garcia: sistema de reg per gravetat amb una superfície adherida al reg de 47,96
hectàrees.
- Xarxa Masroig: sistema de bombament contra xarxa amb una superfície adherida al reg
de 342,83 hectàrees.
- Xarxa Tosseta: sistema de bombament contra xarxa amb una superfície adherida al reg
de 108,60 hectàrees.
Una sèrie de propietaris de parcel·les de la zona van fer un manifest al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la seva voluntat d’entrar a formar
part de l’ampliació de la zona regable dels Guiamets.
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La superfície final d’ampliació serà de 200,75 hectàrees de la zona nord i sud dels termes
municipals de Capçanes, Els Guiamets, Marçà i Tivissa.
Així l’objecte d’aquest projecte és la definició de totes les obres i instal·lacions necessàries
per a l’ampliació de la zona regable del Pantà de Guiamets. Per municipis les superfícies es
distribueixen segons la taula següent:
Superfície d’ampliació per municipis (ha)
Zona Nord Zona Sud
Capçanes
54,18
1,19
Els Guiamets
79,45
24,70
Marçà
19,02
Tivissa
22,21
152,65
48,10
Total parcials
TOTAL
200,75 ha
Les obres contemplades es divideixen en:






Execució de la xarxa de canonades de distribució de reg fins a peu de parcel·la
(xarxa secundària i xarxa terciària de reg) per al reg de la zona nord de la xarxa
existent de la “Tosseta”.
Adaptació de la xarxa existent als nous paràmetres de funcionament de la Estació de
bombament (EB) de la Tosseta. Inclou:
o Substitució dels accessoris i brides de la impulsió de la Tosseta i substitució
del primer tram de canonada per a l’augment del timbratge de PN16 a PN25.
o Equips de regulació de la pressió i cabal en la xarxa existent de la Tosseta
aigües avall de la nova derivació de la xarxa de rega de la zona nord.
Execució de la xarxa de canonades de distribució de reg fins a peu de parcel·la
(xarxa secundària i xarxa terciària de reg) per al reg de la zona sud.
Nou grup d’impulsió situat al bombament existent de la Tosseta i Masroig per a
l’abastament de la xarxa de reg de la zona sud.

2. Procediment de contractació
Atès el valor estimat del contracte (veure apartat 4), es proposa la licitació i adjudicació de
l’expedient mitjançant el procediment de contractació obert simplificat i la tramitació ordinària
d’acord amb els articles 131 i del 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant abreujada LCSP).
Per la naturalesa de l’actuació no es dividirà l’objecte del contracte en lots (article 99.3 de la
LCSP), perquè el fet de la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcte de les obres, des del punt de vista
tècnic, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions per una
pluralitat de contractistes diferents.
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3. Termini d’execució i justificació pluriennualitat
El termini màxim d’execució del contracte serà de 22 mesos des de la signatura de l’acta de
comprovació del replantejament, i en tot cas acabarà abans del 31 de desembre de 2021.
Els tràmits d’adjudicació de l’obra no es podran fer abans del segon semestre de 2019, per
tant, per poder dur a terme l’execució de tota l’actuació, i vist el termini d’execució justificat
en l’informe de supervisió elaborat per la Subdirecció general d’Infraestructures Rurals, són
necessàries les anualitats de 2019, 2020 i 2021.
4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost màxim de licitació és de 2.227.857,15 €, dels quals 1.841.204,26 € es
corresponen al preu del contracte i 386.652,89 € al 21% de l’IVA, que s’imputarà a la partida
pressupostària AG02 D/660000400/5620/0000.
El pressupost de l’actuació es troba desglossat i detallat en el Projecte tècnic que s’adjunta
amb aquest Plec de clàusules administratives.
No es preveu revisió de preus.
El termini d’execució del projecte serà de 22 mesos, per tant, per poder realitzar la totalitat
del projecte es proposa la seva execució en les anualitats 2019, 2020 i 2021. En la taula
següent es desglossa l’import de contracte de cadascuna de les anualitats:
Anualitat

Import contracte €

2019
2020
2021
TOTAL

Import 21% IVA €

350.481,65
785.123,97
705.598,64
1.841.204,26

73.601,15
164.876,03
148.175,71
386.652,89

Import total €
424.082,80
950.000,00
853.774,35
2.227.857,15

Es realitzaran certificacions mensuals d’obra.
Es podran admetre abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa adjudicatària i
amb l’autorització de l’òrgan de contractació, per l’abassegament de materials, instal·lacions
i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen
l’article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
5. Requeriments tècnics
Els treballs i obres a realitzar en el marc d’aquest contracte es troben descrites i
especificades en el Projecte constructiu de consolidació de la zona regable del Pantà
de Guiamets als termes municipals de Capçanes, Els Guiamets, Marçà i Tivissa, avalat
per l’Informe de supervisió de la Subdirecció General d’Infraestructures Rurals que s’adjunta
a aquest Informe.
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A banda dels requeriments tècnics especificats en el Projecte, l’empresa adjudicatària haurà de
Lliurar en el ermini màxim d’un mes des de la finalització de les obres, el “Document
d’Especificacions Tècniques” (DET), signat per tècnic competent i el director de l’obra, amb la
documentació tècnica de l’obra acabada, que ha d’incloure:
‐
‐
‐
‐
‐

Plànols de l’obra executada.
Memòria de l’obra executada.
Pla de manteniment de les instal·lacions.
Assajos de control de qualitat.
Document de liquidació del projecte.

Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de seguir aquestes indicacions addicionals:
‐

En les intervencions que s’hagin de dur a terme segons prescripcions normatives i/o
reglamentàries específiques, el personal assignat haurà de disposar dels corresponents
carnets i acreditacions oficials que exigeixin els respectius reglaments.

‐

Les intervencions o treballs es duran a terme procurant el mínim destorb al
desenvolupament de l’activitat agrària, en especial en la temporada dels treballs
agrícoles de sembra/collita i tenint en compte sempre la regulació i senyalització per a la
circulació dia i nit dels serveis bàsics i vehicles motoritzats.

‐

En finalitzar el contracte, caldrà deixar en perfecte estat d’ordre i neteja els espais
adjacents al camí per a l’execució de les obres, com acopis de materials i/o dipòsits
controlats temporals de residus, etc.

‐

L'empresa haurà de complir, respecte al personal assignat, les normes i procediments
en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la legislació vigent (Llei
31/1995), per la qual cosa aportarà una còpia de l'avaluació de riscos laborals dels
treballadors al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del DARP, per tal de
desenvolupar la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos,
complint en tot cas amb allò que dicta l'art. 24 de la Llei i el RD 171/2004 que el
desenvolupa.

‐

L’adjudicatari serà el responsable directe de la correcta gestió dels residus que es
generin per causa de l’execució del contracte.

‐

L’adjudicatari haurà de complir amb el Pla d’Obres que consta a l’Annex número 20 del
projecte adaptat al termini finalment ofertat.

‐

L’adjudicatari haurà de complir amb les mesures correctores de l’estudi d’impacte
ambiental definides amb objecte de minimitzar l’impacte de les actuacions
projectades sobre el medi. Aquestes actuacions estan detallades en l’Annex número
23 del present projecte. Així com, seguint les directrius del director ambiental de
l’obra, haurà de complir amb les mesures addicionals que fixa la resolució del
Departament de Territori i Sostenibilitat de data 18 d’abril de 2018 (resolució
TES/795/2018, publicada al DOGC número 7605 de 24.04.2018).
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‐

Cap part de l’obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director
Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut, anomenat per a l’execució de l’obra (pàgina
6 PPT).

‐

S’estableix un període de garantia de dos anys. Si l’obra s’arruïna o pateix
deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l’expiració
del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del
contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que
es produeixen o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la
recepció (article 244 de la LCSP).

6. Criteris de solvència del contracte
6.1. Les empreses licitadores espanyoles, així com les extracomunitàries i de fora de l’Espai
Econòmic Europeu (EEE), poden acreditar facultativament la seva solvència econòmica i
tècnica mitjançant l’acreditació de la classificació empresarial següent:
a) Classificació del contractista
El contractista al que se li adjudiquin les obres haurà de tenir la classificació en el Grup E
(Obres Hidràuliques) i Subgrup 7 (Obres hidràuliques sense qualificació
específica), dels establerts en l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
b) Categoria del contracte
La categoria del contracte d’acord amb la seva quantia és de Categoria 4 de les
establertes en l’article 26 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
L’empresa que acrediti la classificació empresarial tindrà acreditada la solvència econòmica i
tècnica o professional.
6.2. Les empreses licitadores espanyoles o extracomunitàries que no disposin de l’anterior
classificació, així com les empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’EEE, han d’acreditar la seva solvència pels
mitjans següents (articles 87 i 88 de la LCSP):
a) Solvència econòmica i financera
Les empreses licitadores han de declarar responsablement sobre la xifra anual de negoci
de l’empresa, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims anys (exercicis
2016, 2017 i 2018), per un import anual equivalent al 70% del valor estimat del contracte
de l’expedient.
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b) Solvència tècnica
Les empreses licitadores han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional
mitjançant la relació d’obres executades en els últims cinc anys (exercicis 2014, 2015,
2016, 2017 i 2018), que siguin del mateix grup i subgrup de la classificació a que
correspon el contracte, avalada per certificats de bona execució per a les obres més
importants, l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o
superior al 70% del valor estimat del contracte de l’expedient.
Aquesta declaració responsable ha d’incloure la descripció de l’objecte de les obres, el
preu de contracte, les dates i el lloc d’execució de les obres i la identitat del client
contractant, així com s’ha de precisar si es van efectuar segons les regles per les quals
es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
7. Règim de penalitats per demora
D’acord amb el que preveuen els articles 192 i 193 de la LCSP, per la demora, no
justificada, s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu de contracte, IVA exclòs.
8. Criteris de valoració de les ofertes i adjudicació del contracte
A través de la unitat promotora de l’expedient, i partint de les ofertes presentades, es tindran
en compte els següents criteris:
8.1 Aspectes econòmics:
Oferta econòmica global (de 0 a 70 punts)
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà un criteri de proporcionalitat
respecte de la oferta més econòmica, a la que s’atorgarà la puntuació màxima,
calculant la ponderació de la resta d’ofertes, segons la fórmula següent:

P(puntuació)=

PL  OL
PL  Omín

PMàx

P= Puntuació
PMàx = Puntuació Màxima permesa (=70)
PL= Preu de Licitació (IVA exclòs)
OL = Oferta presentada (IVA exclòs)
Omín = Oferta més baixa
A l’oferta màxima o més barata se li atorgaran 70 punts i a la oferta que coincideix amb l’import
màxim de licitació se li atorgaran 0 punts.
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8.2 Criteris tècnics objectius:
CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS

PONDERACIÓ

1.- Reducció del termini d’execució del contracte

De 0 a 5 punts

La màxima puntuació (5 punts) s’atribuiran a l’oferta que ofereixi una major reducció
del termini d’execució de l’obra. La mínima puntuació (0 punts) s’atribuirà a l’oferta
que no presenti reducció de termini. La reducció de termini màxima admissible serà
de 5 mesos. La resta d’ofertes rebrà la puntuació proporcional d’acord amb la
següent fórmula:
RO
P = ---------- x PMàx
RMO
P= Puntuació
RO = Reducció ofertada
RMO = Reducció de la Millor Oferta
PMàx = Puntuació Màxima permesa (=5)

8.3 Criteris tècnics subjectius:
CRITERIS TÈCNICS

PONDERACIÓ

1.- CONEIXEMENT I DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS
D’EXECUCIÓ
2.- CRONOGRAMA, PLANIFICACIÓ I COHERÈNCIA

De 0 a 8 punts

3.- PLA DE QUALITAT I CONTROLS

De 0 a 9 punts

TOTAL

De 0 a 8 punts

De 0 a 25 punts

Per a la valoració dels criteris tècnics subjectius es puntuaran les ofertes segons els
tres criteris que es desenvolupen a continuació, i posteriorment es sumaran les
quantitats obtingudes, pels tres criteris, i la puntuació final es calcularà mitjançant la
fórmula següent:
PEL
P (puntuació) = ---------- x PMàx
PMO
P= Puntuació
PEL = Puntuació de la Empresa Licitadora
PMO = Puntuació de la Millor Oferta existent
PMàx = Puntuació Màxima permesa (=25)
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1.- Coneixement i descripció del procés d’execució (de 0 a 8 punts).
Es presentarà una memòria descriptiva de l’execució dels treballs i la posada en
servei, demostrant el coneixement general de l’obra. S’identificaran els punts crítics
pel bon funcionament dels treballs considerant les peculiaritats del sistema i les
característiques físiques de la zona.
Es qualificarà el grau de descripció de les activitats a realitzar, el detall dels
condicionants externs que puguin afectar el desenvolupament de les obres així com
la capacitat de resposta davant d’aquests imprevistos.
Es valorarà també les mesures previstes per la minimització de les afeccions al
trànsit i interferències amb l’activitat agrària i la seva coherència amb els treballs a
realitzar.
(No més de 10 pàgines en total).
2.- Planificació: Pla de treballs i coherència en relació a la oferta (de 0 a 8
punts).
Es valorarà el plantejament de la planificació orientat al compliment del termini
ofertat pel licitador, igualment es valorarà l’estudi dels mitjans i rendiments que
justifiquin els terminis. Per últim, es valoraran els vincles procedències, etc. entre les
diferents activitats i la coherència en l’ordre d’execució de les mateixes.
Es presentarà un Pla de treball que contempli la planificació de l’obra amb els equips
materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites en la memòria
que justifiquin el termini d’execució i els terminis parcials previstos.
S’identificaran les activitats més importants de l’obra, els condicionants externs que
les afectin i l’ordre d’execució de les mateixes, així com el camí crític.
S’haurà de presentar el diagrama de Gantt de les obres per a la seva valoració, amb
les dates previstes d’execució de totes i cadascuna de les unitats d’obra.
Una vegada adjudicada l’obra i corregida la data inicial i final, serà de caràcter
contractual amb la obligatorietat de complir els terminis que s’hagin establert.
S’haurà de seguir l’ordre dels capítols del projecte, els quals es poden desglossar en
subcapítols per un millor desenvolupament.
Nota: la planificació s’haurà de donar en percentatge per tal d’evitar indicar
quin serà el termini d’execució de l’actuació en mesos. Aquest termini
s’avaluarà com a criteri objectiu.
(No més de 10 pàgines en total).
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3.- Pla de qualitat i controls (de 0 a 9 punts).
Es realitzarà una descripció detallada dels procediments establerts en la empresa
per tal de garantir la qualitat de l’obra executada i el seu funcionament d’acord amb
l’Annex 3 del projecte.
Es valorarà el Pla de qualitat de l’obra a desenvolupar per a la correcta execució de
les obres definint i diferenciant:



Grau de descripció dels procediments als que es compromet l’empresa per
garantir la qualitat: de 0 a 4 punts.
Controls, inspeccions i assajos a realitzar sobre els materials a utilitzar i sobre
l’execució i eles unitats acabades tenint en compte el seguiment del Pla
d’assegurament de la qualitat previst a l’Annex 3 del projecte: de 0 a 5 punts.

(No més de 10 pàgines en total).
8.4. Ofertes “anormalment baixes”:
Respecte els criteris objectius, en referència a l’oferta econòmica, s’entendrà que
l’oferta està incursa en presumpció d’anormalitat, als efectes de l’article 149 de la
LSCP, quan l’oferta econòmica sigui inferior a la mitjana aritmètica dels valors de les
ofertes econòmiques (IVA exclòs) de totes les empreses licitadores en més d’un
10%.
Pel que fa al criteri de reducció del termini d’execució del contracte, no es té en
compte, per aquest concepte, atès que està acotat entre dos valors.
Respecte els criteris tècnics subjectius, s’entendrà que l’oferta està incursa en valor
anormalment baix, quan la suma de la puntuació obtinguda en els criteris de
valoració establerts en l’apartat 8.3, abans d’aplicar la fórmula del repartiment de
punts, sigui inferior a la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda en més d’un
30%.
D’acord amb l’article 149.2.b) de la LCSP i per tal de valorar l’oferta presentada en el
seu conjunt, es considerarà que l’oferta és anormalment baixa quan es compleixin els
dos criteris.
9. Subcontractació
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte, sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en l’article 215
de la LCSP, amb l’obligació d’indicar a la oferta presentada la part del contracte prevista a
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als
quals s’hagi d’encarregar la realització.
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10. Condicions especials d’execució del contracte
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, l’empresa que participi en la licitació haurà d’acreditar
en l’execució del contracte que es compleixen les consideracions de seguretat i salut al lloc
de treball, que es relacionen en l’Annex número 19 de seguretat i salut del projecte d’obra.
Aquest fet es comprovarà amb l’informe favorable emès pel Coordinador en matèria de
seguretat i salut (nomenat pel Director general de Desenvolupament Rural del DARP) sobre
el Pla de Seguretat i Salut de l’obra elaborat pel contractista.
11. Responsable del contracte
Exercirà les funcions de responsable d’aquest contracte, Antonio Enjuanes Puyol,
Subdirector General d’Infraestructures Rurals de la Direcció General de Desenvolupament
Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. També assistirà com
a vocal en Francisco Javier Castellanos Fernández, Responsable de Regadius de la
Subdirecció General d’Infraestructures Rurals. Com a suplent assistirà, Mònica Fernández
Rodríguez, Responsable de Tractament de la Informació de la Subdirecció General
d’Infraestructures Rurals.

Director general de Desenvolupament Rural

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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