ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
SUCS

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A L’EMD DE SUCS (CARRER MAJOR,
ALT I LA FONT-GRUP ARTESANS) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE
TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA
1.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:

L’EMD de Sucs disposa d’una xarxa de distribució urbana d’aigua potable de 6.288 ml de
longitud, dels quals 4.333 ml estan formats per conduccions de fibrociment que han
exhaurit la seva vida útil i presenten greus problemes de rendiment i fuites que provoquen
talls de subministrament, danys a la via pública i a la majoria d’edificis del nucli urbà.
El rendiment mig que és d’un 47% és extremadament baix, tenint en compte que el
rendiment a la xarxa de Lleida se situa pel damunt del 80%, el que vol dir que, en el cas de
Sucs, més de la meitat de l’aigua que surt del Diposit no arriba als usuaris.

JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
La tipologia de l’obra consistent en el canvi de 873 ml de canonades de fibrociment
és una actuació que no es pot dividir per lots segons criteri tècnic, donat que és una
actuació unitària que per la seva dimensió i característiques no es fa viable la seva
divisió en lots.
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER
EVITAR LES REGLES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
L’actuació és clara, perfectament delimitada tècnicament i consisteix en una obra de
renovació de xarxa d’aigua potable d’una zona del casc urbà, que és l’objecte del
contracte.
2.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

És objecte d’aquest document definir i valorar econòmicament els treballs necessaris per a
realitza la substitució de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable de
fibrociment que afecten al carrer Major, carrer del Font-Grup Artesans i carrer Alt”, que es
troben dins el municipi de Lleida.
3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:
Donat els temps que es requereix per al procediment de contractació i vista la necessitat de
tenir finalitzada l’obra el 30 de juny de 2022 es preveu que la data d’inici del contracte serà a
finals de febrer o principis de març i de manera immediata a la formalització del contracte
entre el contractista i l’EMD de Sucs..
4. DURADA DEL CONTRACTE:
La durada del contracte serà de quatre mesos.
Plaça Major, 1. CP 25113 Sucs (Lleida). Telèf./fax 973 74 81 95

ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
SUCS

5.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:


Condició suspensiva de l’adjudicació

Donat que el procediment per a la tramitació de l’expedient de contractació requereix la
disposició de la partida pressupostària corresponent que es preveu estigui inclosa en el
pressupost de 2022, que és quan efectivament s’iniciarà l’execució material de l’obra així
com que el crèdit necessari per a la dotació pressupostària està vinculat a la subvenció del
PUOSC 2020-2024. L’adjudicació del contracte es sotmet a la condició suspensiva i a la
consolidació efectiva dels recursos d’acord amb el que estableix a l’apartat 2 de la
Disposició Addicional tercera de la Llei de Contractes del sector públic Llei 9/2017.



DESGLOSSAMENT EN LOTS:

NÚMER
O LOT

1

6.

RESERVAT A
CENTRES
ESPECIALS
DE TREBALL
(SI/NO)
No

DESCRIPCIÓ

Renovació
xarxa
aigua
potable carrers
Major, Alt i La
Font

IMPORT
SENSE IVA

IVA

206.611,57

43.388,43

(Indicar el
%
a
aplicar)

IMPORT
IVA
INCLÒS

250.000,00

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El Valor Estimat del Contracte és de 206.611,43€. Aquest import exclou l’IVA

7.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL:
Solvència economia i financera
 Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins
dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les
activitats de l’empresari, en la mesura en que se disposi de les referències de dit
volum de negocis. Aquesta declaració s’ha de justificar amb els documents
comptables que l’acrediten.
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 50
% del pressupost estimat de licitació.
Solvència tècnica i professional:
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8.

MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:


9.

El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de dos contractes
durant els cinc anys anteriors, amb un import d’adjudicació per a cadascun d’ells
igual o superior al 50 % del pressupost de licitació del present contracte i un objecte
semblant. La relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari públic o privat de
cadascun dels contractes.
Les obres realitzades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

Imports: Base, IVA, Total

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:

La partida pressupostària on s’imputarà la despesa és la 161.61900
10. CRITERIS DE VALORACIÓ.
En compliment del que s’estableix a l’article 146.1 de la LCSP, es determina el preu com a
únic criteri d’adjudicació, dons es tracta d’un contracte simple i ben definit en la memòria
tècnica.
En tot cas, l’EMD de Sucs es reserva la facultat de declarar el contracte desert en els termes
del que disposa l’art. 150.3 LCSP.
Per determinar la millor oferta relació qualitat-preu es tindrà en compte només el preu global
ofertat, valorat d’acord a la següent formula:
VO=(OM x PMO) /OF
On:
VO: valoració de l’oferta.
OM: menor oferta vàlidament emesa
PMO: Puntuació màxima a obtenir (100 punts)
OF: Oferta presentada per l’empresa
11. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS
DIFERENTS CRITERIS.
LA valoració de les ofertes es farà amb criteris exclusivament econòmics per la qual cosa
s’atendrà a la proposta econòmica presentada segons el formulari de la licitació.
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12. SUBROGACIÓ PERSONAL:
No es produirà subrogació de personal
13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Serveis Urbans de l’Ajuntament de Lleida
14. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES:
El termini per a presentació d’ofertes serà de 20 dies a partir de la data de publicació al perfil
del contractant.
15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
Durant l’execució del contracte es tindrà en compte els criteris mediambientals.
16. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:
a. Subcontractació
No es permet.
b. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.
PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació del servei/subministrament/obra de PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A L’EMD DE SUCS (CARRER MAJOR,
ALT I LA FONT+ GRUPS ARTESANS per un import màxim de: 206.611,57€ + 43.388,43 €
d’IVA (Total 250.000,00€) i pel període de dos mesos fins, mitjançant procediment obert de
tramitació simplificada.
A la data de la signatura electrònica
El President de l’EMD de Sucs
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