INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE DE
DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. ORDENACIÓ
CRUÏLLA ENTRE LES CARRETERES C-26 I L-903. PK 2+490 DE LA C-26 I PK 0+000 DE L’L-903. TRAM:
IVARS DE NOGUERA. CLAU: ML-16048.
1)

Antecedents

En data 20 de desembre de 2018 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarregà a
Infraestructures.cat l’actuació “Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Ordenació
cruïlla entre les carreteres C-26 i L-903. PK 2+490 de la C-26 i PK 0+000 de la L-903. Tram: Ivars de
Noguera. Clau: ML-16048 “ i amb data 7 de maig de 2019 el Departament de Territori i
Sostenibilitat aprovà el projecte de “Millora local. Millora de nus. Ordenació cruïlla entre les
carreteres C-26 i L-903. PK 2+490 de la C-26 i PK 0+000 de l’L-903. Tram: Ivars de Noguera. Clau:
ML-16048”, corresponent a dit encàrrec.
2)

Objecte del Contracte

L’objecte del contracte és la direcció de les obres de “Millora local. Millora de nus. Ordenació cruïlla
entre les carreteres C-26 i L-903. PK 2+490 de la C-26 i PK 0+000 de l’L-903. Tram: Ivars de Noguera.
Clau: ML-16048”.
3)

Necessitat d’externalització

Infraestructures.cat, atès el volum d’obres que li són encarregades i la seva dotació de personal, no
pot realitzar les assistències inherents a l’execució de l’obra amb mitjans personals propis, essent la
funció d’aquest personal el seguiment i la supervisió tècnica i administrativa de les obres, la
coordinació dels diferents serveis externalitzats associats a l’execució de les obres i la inspecció i
liquidació de les esmentades obres.
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la funció
principal dels quals és la comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució correcte de les
obres contractades en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte al medi
ambient que haurà de ser realitzada per un equip encapçalat per un tècnic titulat competent.
4)

Divisió en lots

Les tasques de la Direcció d’Obra són la comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució
correcte de les obres contractades en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i
respecte al medi ambient; i per motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o
lotitzar aquest contracte de serveis de direcció d’obres.
5)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.

El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 13.413,34 euros (IVA no inclòs), 16.230,14
euros (IVA inclòs).
Aquest pressupost es composa de:
A1.- DIRECCIÓ DE LES OBRES: 11.177,78 euros (IVA no inclòs), 13.525,11 euros (IVA inclòs).
Aquest pressupost s’ha elaborat d’acord amb el quadre de preus de referència
d’Infraestructures.cat i que té en compte l’experiència i dedicació sol·licitada a l’equip tècnic descrit
al Plec de Clàusules, i que està contrastat amb l’experiència prèvia en el desenvolupament d’aquest
tipus d’assistències.
A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes del Director de
l’obra i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues) i uns costos
indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de
locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris,
etc.).
A2.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 2.235,56 euros (IVA no inclòs), 2.705,03 euros (IVA
inclòs).
L’import de la prestació per redacció del projecte modificat es determinarà en el moment en que
eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de l’obra. S’estableix un
pressupost màxim per a l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost per
a la Direcció d’Obres.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació.
6) Termini del contracte.
La durada prevista del contracte és de 3 mesos, comptadors a partir de la data de signatura de
l’acta de replanteig de les obres.
7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules tipus
aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes de direcció d’obres, es
proposa aplicar els criteris de solvència següents:
Solvència econòmica i financera:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals
per un import no inferior a 150.000,00 Euros, amb indicació expressa dels riscos
coberts i del seu termini de vigència o data de venciment.
Solvència tècnica o professional:
1) Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima del Director de l’Obra:

Titulació:
Perfil:
Experiència professional mínima:
Dedicació mínima:

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Cap
5 anys
10 %

Experiència específica: tenen consideració d‘“OBRES SIMILARS” en relació a l’experiència específica
requerida les següents:
Tipologia:
Import mínim:

Carreteres
250.000,00 euros, més IVA

Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en tant
que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent.
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
8) Condicions especials i essencials del contracte
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’adjudicatari i als seus
subcontractistes.
b) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 29.2 del Plec, a
efectes de comprovació de pagaments per part de l’adjudicatari als subcontractistes.
Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu
del contracte.
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’adjudicatari i als seus
subcontractistes.
b) L’adscripció al contracte del Director d’obra designat, d’acord amb els requisits
previstos al Plec de Clàusules Administratives.
9)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor
i avaluables automàticament) és de 100 punts. La ponderació entre criteris econòmics i els
relacionats amb la qualitat d’execució s’ha fixat al 60 – 40 %. Els 40 punts relatius a la qualitat
d’execució s’han fixat amb criteris objectius.

L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de
licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,5 punts per cada 1 % d’increment de baixa. La
puntuació màxima és de 60 punts.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en tres conceptes:
•

Increment de dedicació dels membres de l’equip tècnic respecte del mínim requerit al Plec
de Clàusules Administratives (10 punts).

•

Experiència específica de l’Equip tècnic (Director d’Obra) (29 punts)

•

Coneixements en metodologia TCQ (1 punt).

Tots tres es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica.
Els criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del
contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants com són la descripció de la sistemàtica de
treball i el detall de la participació de l’equip.
Barcelona, a 21 de maig de 2019.
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