AJUNTAMENT DE VALLS
Departament de Via pública i Serveis

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE:
1 NOM:

1.- PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA
CARRETERA DEL PLA ENTRE PL DE LA CREU I PL DEL CEMENTIRI
2.- PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BARRI
DEL FORNÀS.

2 CLASSIFICACIÓ

OBRES
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
X

CONTRACTE MIXT

El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme

CONTRACTE PRIVAT
3 OBJECTE:

L’objecte d’aquests projectes és especificar les condicions tècniques, d'execució
i econòmiques, per a la substitució de l'enllumenat públic de la ctra del Pla, tram
que va des de la plaça de la Creu fins la del cementiri, i l'enllumenat públic del
Barri del Fornàs, d'acord amb l'àmbit indicat als projectes.

4 LOTS

SÍ es considera procedent la divisió del contracte en lots ja que l’execució
independent per una pluralitat de contractistes diferents de les actuacions que
comprèn el contracte, possibilita la correcta execució del mateix des del punt de
vista tècnic, ja que es tracta de prestacions que per la seva naturalesa i
característiques són tècnicament divisibles en 2 lots, donat que s'actua en dos
àmbits diferents de la ciutat i, per tant, és possible coordinar la seva execució
per una pluralitat de contractistes diferents.
LOT1 - SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA CARRETERA DEL
PLA ENTRE PL DE LA CREU I PL DEL CEMENTIRI.
LOT2 - SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BARRI DEL
FORNÀS.

5 Contracte de obres. Àrea d'acció Territorial. Departament de Via pública i serveis.
Unitat
encarregada
del seguiment.
6
Contracte
serveis

de No escau en aquesta licitació

7 Responsable
contracte

del Director de l'obra.
Anton Pellicer Casajuana. Enginyer municipal.

8 Durada contracte INICIAL: 2 mesos
(obres: max. 5 anys)
Pròrrogues: 2 setmanes
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Responsabilitats del tècnic
-Supervisar l'execució del contracte
-Adoptar les decisions i dictar las instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta
realització de la prestació pactada.
-Proposar a l'òrgan de contractació les penalitats per demora o incompliment
-En el cas de les obres, emetre un informe on es determini si el retard en acabar una obra va ser
produït per motius imputables al contractista.
-En el contracte de serveis, adoptar les mesures que siguin necessàries per la programació de les
anualitats i durant el període d'execució.
-En el contracte de serveis: per a l'execució del contracte, donar al contractista les instruccions per a la
interpretació dels plecs i clàusules.
-Assistir a la recepció material dels contractes.
-D'acord amb l'article 235 de la LCSP, en tractar-se d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€,
IVA exclòs, s'indica que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.

9 Anualitats:

10.1 PRESSUPOST
LOT 1

1 anualitat

Ma d'obra

17.055,75 €

Materials

33.842,65 €
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Maquinaria

7.315,04 €

Altres no classificades i despeses
auxiliars

222,94 €

SUMA :

58.436,38 €

13 % Despeses generals

7.596,73 €

6% Benefici industrial

3.506,18 €

Pressupost base

10.2 PRESSUPOST
LOT 2

(Sense IVA)

69.539,29 €

IVA , 21%

14.603,25 €

Total :

84.142,54 €

Ma d'obra

18.185,60 €

Materials

111.402,49 €

Maquinaria

8.893,41 €

Altres no classificades i despeses
auxiliars

295,01 €

SUMA :

138.776,51 €

13 % Despeses generals
6% Benefici industrial
Pressupost base

(Sense IVA)

IVA , 21%

18.040,95 €
8.326,59 €
165.144,05 €
34.680,25 €
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Total :
10.3 PRESSUPOST
LICITACIÓ

199.824,30 €
PEM :

197.212,89 €

13 % Despeses generals

25.637,68 €

6% Benefici industrial

11.832,77 €

Pressupost base

(Sense IVA)

IVA , 21%

234.683,34 €
49.283,50 €

Total :

283.966,84 €

Revisió de preus

No procedeix. Durada inferior a 6 mesos

Partida
pressupostaria

Pressupost municipal : Pla lumínic 40310 16500 61900

Valor
estimat
del Valors IVA exclòs: Inclou El pressupost base + un màxim del 10% de desviació
contracte (Art.101)
per increment d'amidaments.:
234.683,34 €

Criteris de
valoració

La valoració per a l'adjudicació del contracte es realitzarà de conformitat amb els
següents criteris de valoració amb una puntuació màxima total de 100 punts, la
qual permetrà determinar l'oferta econòmicament més avantatjosa.
A) CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 80 punts
B) CRITERIS DE VALORACIÓ PER JUDICI DE VALOR 20 punts
Aquests criteris s'aplicaran per a cada un dels 2 lots de la licitació i s'adjudicaran
els lots individualment.
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El procediment per a la valoració seran els següent:
A) CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (de 0 a 80 punts )
S'aplicarà aquest criteri a partir de les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores.
S'haurà de presentar l'oferta econòmica per cada lot especificat, en la qual es
detallarà el desglòs dels preus per cada una de les actuacions que preveu cada
lot.
Les propostes econòmiques que no s'hagin presentat amb la taula de desglòs
unitari de cada actuació del lot, es tindrà la consideració de presentació d'ofertes
incompletes i no podran participar dels criteris de valoració, passant a quedar
excloses.
La puntuació d’aquest criteri s'obtindrà aplicant la fórmula següent:
Pof = (Pl-Of) / (Pl-Min) x 80
Sent:
Pof = Resultat de la puntuació obtinguda de l’oferta del licitador que s'està
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valorant.
Pl = Import del pressupost de licitació.
Of = Import de l'oferta que s'està valorant.
Min = Import de l'oferta econòmica més baixa de totes les presentades per les
empreses.
Es tindrà en compte 2 decimals en els valors que s’obtinguin en el càlcul.
B) CRITERIS DE VALORACIÓ PER JUDICI DE VALOR (de 0 a 20 punts )
Per mitjà d'aquests criteris es valorarà la documentació tècnica que les
empreses licitadores hauran de presentar, segons el procediment que estableix
el Plec de Clàusules Administratives.
La documentació tècnica a presentar demostrarà l'estudi previ que l'empresa ha
realitzat de les condicions tècniques d'execució de les diferents actuacions a
realitzar, i per tant la major capacitat i disposició per a la correcta coordinació i
desenvolupament dels treballs, i a més que s'ha interpretat l'objecte del
contracte pel qual ha presentat la seva oferta econòmica.
S'aplicarà la següent puntuació en funció de la documentació presentada:
Memòria tècnica d'execució dels lots (de 0 a 20 punts )
L'extensió màxima ha de ser de 10 cares d'un full DIN-A4 amb Arial tamany 11 i
interlineat senzill).
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Es realitzarà el càlcul de la puntuació, des d’un mínim de 0 punts fins a un
màxim de 20 punts, valorant la documentació aportada en la proposició que
permeti jutjar el plantejament de l’empresa per a la implantació i l’execució de
les actuacions dels 2 lots amb els terminis màxims d'execució, i en que demostri
la seva capacitat organitzativa, operativa, coordinació i simultaneïtat prevista de
les seves propostes.
L'empresa adjudicatària haurà de presentar una memòria tècnica d'execució
dels lots, en la qual sí haurà d’indicar i informar dels següents conceptes a
aplicar en l'execució dels treballs:
Descripció de l'estructura general a disposar per l'execució (0 – 2 punts)
–

Organització de l'empresa i estructura prevista per a l'execució de les
actuacions dels lots.

Descripció de la planificació per l'execució dels contractes (0 – 12 punts)
–
–
–
–
–

Planificació prevista per a cada lot.
Previsió de la coordinació i simultaneïtat entre les actuacions de cada
lot.
Recursos i mitjans totals que posarà a disposició per a l'execució de
cada lot.
Equips de treball i recursos destinats a cada lots.
Calendari gràfic setmanal durant tots els terminis previstos d'execució,
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amb el detall de l'execució i coordinació de les actuacions de cada lot.
Descripció dels recursos a disposar per resoldre afectacions (0 – 6 punts)
–

Mitjans i recursos que tindrà previst disposar i aplicar en cas
d'afectacions i avaries que alterin el normal funcionament en la resta
d'instal·lacions o de les mateixes instal·lacions executades i posades en
funcionament durant l'avanç dels treballs, i procediment d'operacions
previstes per resoldre les afectacions.

S'obtindrà més puntuació com més descriptiva i detallada sigui la informació
aportada, es mostri major exactitud en els plantejaments, mostrant clarament els
procediments i la metodologia per cobrir íntegrament el conjunt de treballs, i
demostrant una adequada coherència per el correcte compliment d'execució de
la totalitat de les actuacions a contractar.
En cas que no es presenti aquesta documentació l'empresa licitadora quedarà
exclosa dels criteris de valoració i de la licitació.
No es preveuen millores en contracte.
11. Acreditació de la solvència econòmica i Volum anual de negocis del licitador
financera

El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme

12. Acreditació de la solvència tècnica o Justificació de la relació de les obres, serveis o
professional
subministraments de naturalesa similar fets en els últims 5
anys (obres)
13. Inscripció dels licitadors

Sí

14. Subcontractació

Es permet. Limitat a les normes generals

15.- Condicions especials d'execució

Les generals.

16. Concreció de les condicions
solvència: (Art. 76,2 LCSP)

de No s'exigeix

17. Plec de clàusules tècniques:
És inclòs en document dels projectes, en tres parts:
1.- Plec de condicions tècniques generals
2.- Plec de condicions tècniques particulars
3.- Plec de condicions de seguretat i Salut en el treball
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El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme

Valls, a data de signatura electrònica,
Enginyer municipal
Anton Pellicer Casajuana
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