Ref: DPR3/CPR/PP/SS
EXA: 419/2019

INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT
OBERT ELS TREBALLS DE CONTROL TÈCNIC DE PROJECTE i OBRA – SOLIDESA I
ESTANQUITAT- DE 5 PROMOCIONS DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES.
AMA: 1242031,3189011,2302042,3202011,0591101
El 3 de juliol de 2019 es va signar l’informe relatiu a la necessitat de contractar els serveis de control tècnic
de projecte i obra corresponent a la solidesa estructural i l’estanquitat de façanes i coberta, de 5
promocions de construcció d’habitatges, on quedava suficientment motivat l’inici de l’expedient.

Objecte i característiques del contracte
L’objecte del contracte és el control tècnic de projecte i obra corresponent a la solidesa estructural i
l’estanquitat de façanes i coberta, de 5 promocions de construcció d’habitatges, especificades a l’informe
de necessitats, i que estan vinculades amb la documentació tècnica imprescindible per portar a terme la
promoció.
Per tal de detallar amb exactitud totes les tasques a realitzar, el Plec de Prescripcions Tècniques del
contracte inclou el detall de les particularitats de les tasques concretes d’aquest encàrrec.
La durada del contracte es preveu que sigui de 40 mesos, dels quals 30 mesos seran de feina efectiva, 10
mesos correspondran al procés de licitació de l’obra. Respecte els 30 mesos de feina efectiva, 6 mesos
correspondran al control del projecte i 24 mesos al control d’execució de les obres. El termini d’execució
de les obres es fixarà en el contracte d’obres corresponent.
Per la fase corresponent al control del projecte, es preveu una pròrroga fins un màxim de 8 mesos. Per la
fase corresponent al control d’execució de les obres, es preveu la mateixa pròrroga que l’establerta en el
contracte d’obres.
L’import de licitació és 102.488,51 € (+ IVA), distribuït en les següents anualitats:
2020
Sabadell. Polígon II Can Llong, ronda Europa
(AMA//PEP 1242 03 1 Codi seda: 021601 0001).
Sant Boi de Llobregat. C Baldiri Net i Figueres
(AMA//PEP 3189 01 1 Codi seda: 021602 0001).
Santa Coloma de Gramenet. Plaça Alfons Comin
(AMA//PEP 2302 04 2 Codi seda: 016357 0002).
Badalona. Passatge Fortuny
(AMA//PEP 3202 01 1 Codi seda: 021867 0001).
Sant Adrià del Besòs. Via Trajana
(AMA/PEP 0591 10 1 Codi seda: 021647 0002)
*Imports sense IVA

ANUALITATS
2021
2022

2023

TOTAL

4.381,49

8.762,96

8.762,96

21.907,41

4.172,14

8.344,26

8.344,26

20.860,66

4.441,00

8.882,01

8.882,01

22.205,02

3.374,23

6.748,46

6.748,46

16.871,15

4.128,85
20.497,71

8.257,71
32.737,69

40.995,40

8.257,71

20.644,27

8.257,71 102.488,51

El valor estimat del contracte és de 122.986,21 € (+ IVA). Aquest import inclou l’import de licitació més les
modificacions sobre el pressupost d’adjudicació fins a un màxim del 20%, a més les possibles pròrrogues
quantificables.
Les possibles modificacions del contracte estaran motivades per l’aparició de noves normatives que
s’hagin d’aplicar sobre el projecte una vegada redactat, per la modificació del programa funcional a
requeriment d’organismes externs a l’Incasol o per l’aparició de preexistències en el subsòl que no s’hagin
pogut detectar amb l’estudi geotècnic del solar.

Les condicions especials de pagament estant establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques del
contracte, i no es preveu revisió de preus.

Procediment de licitació i justificació dels criteris d’adjudicació
Tipus de procediment
Tenint en compte l’import del contracte, es proposa tramitar el concurs mitjançant un procediment obert.
Solvència tècnica
La mínima determinada per l’article 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Criteris de valoració
Aquest informe s’acompanya d’un annex amb els criteris de qualitat i econòmics, de valoració de les
ofertes lliurades, per a la selecció de l’adjudicatari, i els criteris per determinar si una oferta és
anormal o desproporcionada. Aquests criteris d’adjudicació, en síntesi, són:
Criteris de qualitat que depenen d’una puntuació objectiva (màxim 40 punts):

Número de controls tècnics de projecte i obra corresponent a la solidesa estructural i l’estanquitat de
façana i coberta (D6 i D3) d’edificis acabats plurifamiliars de 10 o més habitatges de nova
construcció durant els últims 10 anys: màxim 40 punts.
Criteris econòmics: màxim 60 punts.
Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i del
contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert d’acord amb el contingut de
la Llei esmentada.
ATF en coordinador de Projectes, Carles Mas Viñola
Vist i plau, el director de Projectes, Jordi Sola i Mas

