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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.
Cal iniciar el procediment de contractació del servei d’assistència tècnica en projecte i
assistència a la direcció d’obra i a la direcció d’execució d’obra en les instal·lacions del
projecte executiu de reforma per a l’adequació a nova seu municipal de l’edifici del
C/Gaiter nº124, així com concretar els documents en la realització dels quals haurà
d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec perquè el seu contingut pugui ésser rebut i
acceptat per l’Ajuntament del Prat.
La magnitud dels treballs a realitzar així com la seva especialització, complexitat i
mitjans tècnics a emprar fan ineludible la contractació externa, ja que no es disposa dels
mitjans tècnics propis ni personal suficient i amb l’experiència requerida.
L’Ajuntament no disposa de mitjans propis quant a personal ni material adequats i
suficients per dur a terme l’objecte del contracte.
Les dades que pot utilitzar l’adjudicatari seran les concretes derivades de l’objecte específic
d’aquest contracte i les específiques que consideri el servei).
1)OBJECTE:
Serveis de disseny i càlcul d’instal·lacions i assistència a la direcció d’obra i a la direcció
d’execució d’obra en les instal·lacions del projecte d’execució de reforma per l’ adequació
a nova seu municipal de l’edifici del C/LO GAITER DE LLOBREGAT Nº124
1- Serveis d’enginyeria (de caràcter intel·lectual) per a la col·laboració en l’apartat de
disseny i càlcul d’instal·lacions en projecte executiu i documentació necessària de les
instal·lacions legalitzada i titulada a nom de l’Ajuntament
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2- serveis d’enginyeria per a l’assistència a la direcció d’obra i la direcció d’execució en
les instal·lacions del projecte.
2)LOTS:
NO
Es considera que el contracte no és susceptible de divisió en Lots, ja que les prestacions
compreses en l’objecte del contracte són inseparables i s’han de realitzar de manera
conjunta. La divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de
vista tècnic. Tanmateix, la necessitat de coordinar als diferents contractistes per a
diversos lots podria comportar greument el risc de perjudicar l’adequada execució del
contracte.
Es requereix un òptim control de la qualitat del resultat final i simplificar el seguiment del
contracte.
Per altra banda, que l’assistència a la direcció de l’obra en la part d’instal·lacions recaigui
en la mateixa persona o persones responsables de la col·laboració en les instal·lacions de
projecte cosa que facilitarà la seva correcta execució, des del punt de vista tècnic, així
com la resolució de les adaptacions necessàries durant el procés d’execució.
La individualització funcional per lots de les prestacions, dificultaria l’execució des del
punt de vista tècnic; menyscabant la coordinació i planificació integrada, i resultant
desproporcionat per a les finalitats que es pretenen..
“
3.CPV 2008:
71323200-0 Serveis de disseny d’enginyeria i d’instal·lacions
4.RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Arantza Basterra Zarandona. Arquitecta municipal, basterra@elprat.cat, extensió 5274.
5.NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

DEL

DEPARTAMENT

QUE

6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O MEDIAMBIENTAL
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: SI/NO.

A

Vocal 1: Daniel Medina Martin. Cap de projectes urbans
Vocal 2: Arantza Basterra Zarandona. Arquitecta municipal

7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: NO
8)TERMINI:
Serveis de disseny i càlcul d’instal·lacions tindrà la durada necessària fins assolir la
conformitat de la documentació per a la corresponent autorització administrativa. La
durada de l’assistència a la direcció s’adequarà a la durada de l’execució material de
l’obra, fins a la conformitat en recepció de les obres.
Per tant, l’efectivitat del contracte en la fase de direcció d’obra estarà condicionada i
supeditada a la contractació i execució de les obres compreses en el seu objecte, pel que
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queda supeditat al termini real d’execució de les mateixes, així com a la seva liquidació i
finalització del termini de garantia, pel que la vigència d’aquest contracte es prorrogarà
automàticament per a la durada d’aquests terminis.
Atesa la naturalesa del contracte els terminis seran no consecutius, el que no ha de
suposar cap despesa addicional a l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Un retard en
qualsevol dels terminis haurà de ser justificat i posat de manifest a l’Ajuntament abans
de la finalització del termini parcial.
Fases:
1a fase: Assistència tècnica en fase de projecte. Aquesta fase començarà a comptar
des de la formalització del contracte.
- Apartat instal·lacions Projecte bàsic:1 mes
- Apartat instal·lacions Projecte d’execució: 4 mesos
2a fase: Assistència a la direcció d’obra i a la direcció d’execució d’obra. Aquesta
fase es preveu una durada estimada de l’obra és de 14 mesos a comptar a partir de
l’acta d’inici de les mateixes.
9)PRÒRROGA: No
10)PRESSUPOST ANUAL DEL CONTRACTE, SENSE IVA:
El pressupost total del contracte és de 80.000 € (96.800 € IVA inclòs), d’acord amb el
següent detall:
En fase de projecte d’execució: 50.000 € (60.500 € IVA inclòs).
En fase de direcció d’obra: 30.000 € (36.300 € IVA inclòs).
10.1)DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST:
Els honoraris previstos segons percentatge sobre el PEM d’instal·lacions per a la
realització dels treballs del projecte bàsic i d’execució de les instal·lacions i l’assistència a
la direcció d’obra en les instal·lacions es fixa en 80.000€ (sense IVA).
Els licitadors hauran de presentar la seva oferta amb el detall del desglossament del
pressupost.
HONORARIS
HONORARIS DISSENY I CÀLCUL INSTAL.LACIONS PROJECTE

50.000,00 €

HONORARIS ASSISTENCIA INSTAL.LACIONS DIRECCIÓ OBRA

30.000,00 €

SUBTOTAL

80.000,00 €

IVA 12%

80.000,00 €

TOTAL

16.800,00 €

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS

96.800,00 €

11)TIPUS D'IVA:
21%
12)DETERMINACIÓ DEL PREU:
A un tant alçat
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13)POSSIBLES MODIFICACIONS:
SI
Sense perjudici del que estableix l’article 205 de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà
modificar el contracte fins a un màxim del 20% del preu d’adjudicació, quan concorri
alguna de les causes que s’indiquen a continuació:
- Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol∙licitats una vegada lliurat
el projecte en la fase que s’estigui desenvolupant.
- Derivades de canvis de criteris tècnics i que no siguin deguts a errors o omissions en el
projecte, sol∙licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol
fase del projecte.
- Derivades de la necessitat de resoldre incidències sorgides en l’execució del projecte,
que siguin totalment necessàries per la posada en funcionament, o d’ajustos en l’àmbit
d’actuació del projecte.
- Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per raons
de disponibilitat pressupostària.
- Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques o per
actualització de normativa aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.
L’import màxim de modificació és del 20% sobre el pressupost total de cada fase.
14)ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD):
No
15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL? No
16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?:
No
17)SUBCONTRACTACIÓ:
Si
18)LLOC:
Dependències de l’adjudicatari i a peu d’obra (edifici del C/Gaiter nº124
19)FORMA DE PAGAMENT:
La forma de pagament serà l’habitual de l’Ajuntament, prèvia presentació de factures que
seran conformades pel responsable del contracte.
Els honoraris els paguem en fase de projecte, a l’entrega dels treballs, i en fase d’obra,
en tres pagaments, un amb el 50% de l’obra executada, el 45% amb el final de l’obra, i
el 5% restant a l’entrega de la documentació asbuilt
20)GARANTIA:
Definitiva: SÍ, la legalment establerta.
Raons de l’exempció:
Devolució de la garantia: Previst legalment
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21)TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE:
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, ateses les característiques
i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a
l’expedient.
22)SOLVÈNCIA:
Econòmica o financera





Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent a la fi
del termini de presentación d’ofertes, per import, per import igual o superior a
300.000.- (mínim import VEC), així com compromís vinculant de la seva
renovació durant tota l’execució del contracte.
Acreditació: Certificat expedit per l’assegurador on constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança.
Declaració responsable del contractista amb compromís de manteniment de la
cobertura de la pòlissa durant total l’execució del contracte.

Tècnica o profesional


Disposar de personal responsable
suficientment els següents aspectes:

especialista

mínim

que

compleixi

i

acrediti

Mitjans personals mínims que caldrà dedicar o adscriure a l’execució del contracte:
Un tècnic que exercirà funcions de responsable del contracte haurà de complir els
següents requisits mínims:
 Acreditar tenir una experiència no inferior a quinze (15) anys com a titular
competent, en disseny i càlcul en projectes d’instal·lacions.
 Haver realitzat, dins dels deu últims anys, com a mínim tres treballs d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixin l’objecte del contracte, en disseny i
càlcul d’instal·lacions, i les corresponents assistències a les direccions facultatives
de les obres finalitzades.
Es consideren similars els equipaments públics (teatres, oficines, biblioteques,
escoles, centres cívics, pavellons esportius, ...) de superfície construïda superior a
1.500m2, un dels quals ha de ser superior a 4.000m2. No es consideren similars
edificis d’habitatges, agrícoles o edificis industrials.
Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica o professional:


S’haurà d’aportar declaració amb l’experiència professional, indicant obres, any
d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs aportats.



La relació de treballs i serveis s’acreditaran mitjançant els corresponents
certificats acreditatius de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat de dret públic; o per certificat expedit pel
subjecte privat o empresa destinatària d’aquests treballs o serveis, o a falta
d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador acompanyada dels
documents obrants en poder del mateix que acreditin l’acreditació de la prestació.
En tots els casos s’indicarà l’objecte, import, dates i el destinatari públic o privat
d’aquests treballs.



.
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23)RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques.
PENALITAT ESPECÍFIQUES:
Les que legalment procedeixin

24)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
SI. Import mínim 300.000 €
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
 1.-Criteris subjectius que depenen d'un judici de valor (màxim.25..punts)
1. Proposta de les diferents instal·lacions definides en el Plec segons tipologia de
l’edifici i emplaçament. Amb un màxim de 2 DINA4 a una cara lletra verdana 10
(fins a 15 punts)
2.

Es valorarà la racionalitat i l’encert en la proposta de cadascuna de les diferents
instal·lacions, així com que estiguin ben dimensionades i acreditin que han estat
testades anteriorment.
Descripció

Puntuació

Proposta de les instal·lacions de climatització i ventilació

Fins a 5,00 punts

Proposta de les instal·lacions de energies renovables

Fins a 5,00 punts

Proposta de les instal·lacions de Fontaneria (ACS, AFS i
reg), d’electricitat i d’enllumenat i control

Fins a 5,00 punts

3. Proposta d’incorporació de mesures sostenibles actives i passives segons tipologia
d’edifici i emplaçament. (fins a 10 punts)
Caldrà presentar una proposta de les possibles mesures de sostenibilitat actives i
passives que es podran aplicar segons la tipologia de l’edifici i l’emplaçament
d’aquest.
Amb un màxim de 2 pàgines DIN A4. a una cara lletra verdana 10
Descripció

Màxima puntuació

Propostes de mesures sostenibles actives

Fins a 6,00 punts

Propostes de mesures sostenibles passives

Fins a 4,00 punts

No aporta informació, o és irrellevant o és incongruent



0 punts

2.- Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim .75.punts)

Oferta econòmica (màxim 39 punts):
L’oferta econòmica dels licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import
corresponent al preu de licitació fixat en el present plec. La puntuació màxima, 39 punts,
serà per a la proposta que ofereixi el preu més econòmic sense IVA respecte el preu
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màxim. Per la resta de propostes, es valorarà la puntuació de forma proporcional, fins a
dos decimals, mitjançant l'aplicació de la fórmula següent:
X=[ 1- (oferta a valorar – millor oferta ) ] x núm. punts
Pressupost de licitació
Cas que el licitador no presenti cap baixa respecte del pressupost de licitació, el valor
serà 0, i no s’atendrà al càlcul resultant de la fórmula.
Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes
D’acord amb l’art. 149.2 de la LCSP es considerarà en principi preu anormal, el d'aquelles
proposicions que es trobin en alguns dels supòsits contemplats a l’article 85 del
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques. (RGLCAP).
Criteris automàtics de qualitat: Experiència addicional de l’encarregat de
l’execució del contracte (màxim 36 punts)
Experiència addicional en tasques específiques.
Atès que més experiència en la redacció i direcció d’obres ha de suposar un millor
resultat qualitatiu, en aquest apartat es valorarà la experiència concreta en instal·lacions
realitzades en equipaments públics
(els treballs que es proposen com solvència no podran ser valorats en ambdós apartats).
El licitador oferirà un número d’experiències acreditables per part del tècnic que exercirà
funcions de responsable del contracte d’acord amb els següents criteris:
Haver realitzat, a banda dels tres presentats com a solvència, treballs d’igual o similar
naturalesa als que constitueixin l’objecte del contracte, disseny i càlcul d’instal·lacions i
assistència en les corresponents direccions facultatives de les obres finalitzades dins dels
últims set (7) anys.
Es consideren similars els equipaments públics (teatres, oficines, biblioteques, escoles,
centres cívics, pavellons esportius, ...) de superfície construïda superior a 1.500m2, un
dels quals ha de ser superior a 4.000m2. No es consideren similars edificis d’habitatges,
agrícoles o edificis industrials.
Número de treballs

Puntuació

4 experiències acreditades

36

3 experiències acreditades

27

2 experiència acreditada

18

1 experiència acreditada

9

Els treballs s’acreditaran mitjançant els corresponents certificats acreditatius de bona
execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat de
dret públic; o per certificat expedit pel subjecte privat o empresa destinatària d’aquests
treballs o serveis, o a falta d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador
acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin l’acreditació de
la prestació.
En tots els casos s’indicarà el redactor, l’objecte, import, el període i el destinatari públic
o privat d’aquests treballs.
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L’Òrgan de contractació podrà requerir en qualsevol moment al licitador l’acreditació
formal sobre qualsevol aspecte de la informació aportada per tal de verificar la veracitat
de les dades aportades pels licitadors, fins i tot demanant directament informació a les
Administracions i/o clients corresponents.

.
25)ANNEXOS DEL CONTRACTE: S’aporta document de l´informe del
programa
funcional i tècnic elaborat per Poliprograma SL sobre l’estat de l’edifici i les dades prèvies
per a l’elaboració del projecte.
26)DADES COMPTABLES:
1. PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES: 22 021 150 640 Redacció de projectes,
estudis i direccions d’obres
2. CENTRE/S DE COST: 401 305 Equipaments
UNITAT TRAMITADORA: GE 0002270 Espai Públic i Projectes Urbans

El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia,
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

dóna

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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