INFORME DE NECESSITATS I CONDICIONS D’EXECUCIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE PEL
DESPLEGAMENT DEL SERVEI DE FIBRA ÒPTICA EN DIVERSOS TRAMS DE
CARRERS DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA DE MOLLET DEL
VALLÈS FASE 2
A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte el servei de redacció del projecte pel desplegament del
servei de fibra òptica en diversos trams de carrers dels polígons d'activitat econòmica de
Mollet del Vallès fase 2
No s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació per tractar-se d’un servei destinat a un resultat únic.
A.2. Justificació de la necessitat de contractar
a) Justificació de la necessitat de contractar aquest servei: No es disposa de personal propi
amb formació i amb capacitat de portar a terme aquests treballs de manera continuada
durant el període en què es preveu la redacció del projecte.
b) L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpies del municipi ja que els ajuntaments són els titulars de l’espai públic i, entre
d’altres, tenen l’obligació del seu manteniment i conservació, d’acord amb l’article 25.2.d)
de la L7/1985.
Delegades
c) Codi CPV
71000000-8
71200000-0
71210000-3
71541000-2

Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
Serveis d’arquitectura i serveis connexos
Serveis d’assessorament en arquitectura
Serveis de gestió de projectes de construcció

A.3. Termini d’execució del servei
El termini per l’execució del servei serà d’un mes des de la comunicació de l’encàrrec per
redacció projecte.

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Valor estimat del contracte
El valor estimat d’aquest contracte és la quantitat de 10.000 €, IVA exclòs.
B.2. Pressupost
El pressupost a millorar per les ofertes que es presentin és la quantitat màxima de 10.000,00
euros, IVA exclòs.
B.3. Determinació del preu
Tant alçat
Tant alçat de preu tancat
Preus unitaris
B.4. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària és a la partida D7 611612412.
C. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
L’únic criteri d’adjudicació és el preu. Per poder participar els licitadors tindran que justificar
que han redactat un mínim de 3 projectes de característiques similars.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el “Model de proposició econòmica”
D. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D.1. Forma de pagament del contracte:
Les factures que s’expediran:
mensual
únic pagament un cop unificada la tasca
altres
D.2. Presentació verificació i acreditació tècnica i aprovació de les factures
S’estarà allò previst a les Bases d’Execució del Pressupost vigents en cada exercici
pressupostari.
El codi d’identificació dels òrgans administratius o DIR3 a incloure en el camp
AdministrativeCentre és L01081249.
D.3. Obligacions contractuals
a) Obligacions generals del contractista:
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- Executar el contracte de conformitat amb les obligacions del present document i de
conformitat amb allò a què s'hagués compromès en la seva oferta.
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
- Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També,
complir amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte
(article 193.1 de la LCSP).
- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1
de la LCSP).
- Complir les obligacions aplicables en matèria medioambiental, social o laboral
establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius
(article 35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional
medioambiental, social i laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions
establertes en els convenis internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article 201
de la LCSP).
- En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat,
dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera
suficient l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol
encarregar; acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició
de contractar; i comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta
informació durant el termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la
LCSP).
- Acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb
una cobertura mínima de 200.000 euros, i el seu pagament anual.
b) Condicions especials d’execució del contracte:
- Titulacions. La titulació mínima requerida per la redacció del projecte és la
d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyers, enginyers tècnics amb les especialitats i
competències requerides per la normativa.
- Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, les condicions de la subcontractació que
tinguin una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP).
- Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).
c) Objectius de la redacció del projecte
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El redactor del projecte tindrà que dissenyar els trams necessaris per permetre la unió
de tots els trams amb fibra òptica. S’adjunta com a referencia plànols amb els trams existents i
els executats en la primera fase.
El projecte constarà:
1. Memòria, amb els seus aspectes justificatius , descriptius i explicatius.
2. Plec de condicions tècniques.
3. Pressupost econòmic, amidament i quadres de preus.
4. Plànols
5. Estudi bàsic de seguretat i salut (RD 1627 / 97)
6. Programa de control de qualitat
Abans de procedir a l’entrega formal es lliurarà el projecte per la seva revisió pels tècnics de
la Secció d’Obres i Infraestructures.
Un cop acceptat serà presentat a la Seu electrònica de l’Ajuntament en format PDF i en
formats editables Word, Excel, TCQ, CAD.

D.4. Penalitats
En cas d’incompliment s’aplicaran les penalitzacions establertes en la Llei 9/2017 Contractes
del Sector Públic de 8 de novembre de 2017.
Mollet del Vallès, 4 de juliol de 2019

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CAP DE SECCIÓ D'OBRES I
INFRAESTRUCTURES
ORTIZ COMERMA, JOSEP
04/07/2019

CAP DEL SERVEI TERRITORI
CARMONA PEREZ, VANESA
04/07/2019
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Codi segur de verificació: 145e2792-c3b6-47a1-9569-c017fa11d14f
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