INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Objecte :

Import :

Serveis d’assistència tècnica especialitzada en l’elaboració de l’inventari, les
inspeccions tècniques i el diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de
Barcelona (2019-2021)
299.999,99 €



L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la GERÈNCIA ADJUNTA DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES,
ha de realitzar el manteniment de l’estructures vials i els espais singulars de la ciutat.
El motiu que porta a la contractació d’aquests serveis d’assistència tècnica especialitzada, és la
necessitat de fer un seguiment dels elements a mantenir, amb l’objectiu d’avaluar el seu estat de
conservació i valorar les accions correctives necessàries.
Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat els serveis d’assistència tècnica
especialitzada en l’elaboració de l’inventari, les inspeccions tècniques i el diagnòstic de les
estructures vials de la ciutat de Barcelona (2019-2021).



L'Ajuntament no pot fer-ho directament per la insuficiència de mitjans personals per a realitzar
aquest servei.



Aquest contracte no necessita dividir-se per lots per que, tècnicament pel contracte, es més adient i
eficient que els treballs es realitzin per un únic adjudicatari.



El pressupost net es desglossa de la manera següent (1):

Costos directes

Import €

Inventari Nivell B

140 ud

181,44 €

25.401,60 €

Inventari Nivell C

130 ud

322,50 €

41.925,00 €

Inspecció Bàsica Nivell B

140 ud

292,20 €

40.908,00 €

Inspecció Bàsica Nivell C

130 ud

342,00 €

44.460,00 €

40 ud

1.043,29 €

41.731,60 €

Inspecció Principal Nivell C

Inspeccions especials

13.921,60 €
Total costos directes:

Costos indirectes

[1]

208.347,80 €
Import €

DESPESES GENERALS (6%):

12.500,87 €

BENEFICI INDUSTRIAL (13%):

27.085,21 €

Total costos indirectes:

39.586,08 €

TOTAL DE COSTOS (directes +indirectes):

247.933,88 €

Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. Matèries

Primeres, Mà d'Obra Directa.
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma
d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials,
d’administració i financers.



Termini d’execució: La durada del servei a contractar és de 2 anys, prorrogable fins a un
màxim de 2 anys.



Procediment: Aquest contracte es licitarà per un procediment obert.



Solvència requerida:
1 – Solvència econòmica:
D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en
l'àmbit d'aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
d'inici d'activitats de l'empresa ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el valor
anual mitjà del contracte. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o
d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació
de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.
2 – Solvència tècnica:
D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució
en el decurs dels últims 3 anys ha de ser com a mínim del 70% de l’anualitat mitjà
del contracte en la realització de 10 inspeccions principals en qualsevol de les
següents estructures: ponts (de vianants, de vehicles o ferroviaris), passeres o
túnels,
D'acord amb l'article 93 LCSP, l'empresa licitadora ha d'acreditar que compleix les
normes de garantia de la qualitat segons les certificacions següents: ISO 9001, o
equivalent; sense perjudici que es puguin reconèixer certificats equivalents expedits
per organismes establerts a qualsevol Estat membre de la unió Europea i/o altres
mesures equivalents de garantia de qualitat.
D'acord amb l'article 94 LCSP, l'empresa licitadora ha d'acreditar que compleix les
normes del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) de la
Unió Europea, o d'altres sistemes de gestió mediambiental reconeguts de
conformitat amb l'article 45 del Reglament (CE) núm 1221/2009, de 25 de
novembre de 2009, o d'altres normes de gestió mediambiental basades en les
normes europees o internacionals pertinents d'organismes acreditats.
No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present
licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions
tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna
altra manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta
participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la
competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les
empreses licitadores.
Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans
establerts a la clàusula següent.



Criteris de valoració del decret de contractació pública sostenible:
o Pressupost màxim de licitació desglossat
o Valoració del preu (màx. 35%, quan els costos salarials són determinants en el
preu del cte)
o Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l'execució del
contracte (*)
o Salaris de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte de
contracta pública sostenible que s’aplicaran en aquest contracte (*)
(*): Els criteris de millora salarial i de contractació indefinida dels treballadors, donen
compliment a l’objectiu de complir amb el programa de treball dissenyat per
l’Ajuntament per tal d’afavorir unes condicions laborals dels treballadors de
l’adjudicatari i els subcontractistes basades en els principis de justícia social,
garanteixen uns nivells de retribució salarial i estabilitat dels treballadors
adequats que asseguren un grau de seguretat personal i reconeixement laboral
dels treballadors que ha de redundar en l’eficiència i la qualitat en la prestació
dels serveis contractats.
En aquest sentit es minimitza l’impacte negatiu que unes condicions salarials i
contractuals precàries o injustes podrien tenir el rendiment de les persones
treballadores que executen el contracte, procurant evitar un increment en
l’absentisme i la sinistralitat laboral. El contracte públic també ha de considerar
que l’eficiència en la realització de la prestació contractada dependrà de la
formació i la motivació de les persones que executen el contracte, i aquesta
formació i motivació es genera, bàsicament, per les condicions laborals i salarials
que els son d’aplicació.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Alberto Soriano Ruiz el dia 08/11/2018 a les 09:33, que informa;
Isabel Montane Mur el dia 08/11/2018 a les 17:01, que informa.

