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INFORME JUSTIFICATIU DELS ELEMENTS TÈCNICS DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ D’OBRES DEL PROJECTE DE SOTERRAMENT D’UNA LÍNIA
ELÈCTRICA I ALTRES TREBALLS D’URBANITZACIÓ COMPLEMENTARIS EN L’ÀMBIT
DELS NOUS ACCESSOS VIARIS AL PARC DE NEGOCIS MAS BLAU II, AL MUNICIPI DEL
PRAT DE LLOBREGAT, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Vist l’informe de necessitat amb data 13/6/2018 de contractar l’execució de les obres, en el qual
queda suficientment motivat l’inici de l’expedient.
Per dur a terme aquesta licitació, a continuació se’n descriuen les seves característiques.
1. OBJECTE
L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides en el Projecte de Soterrament d’una
línia elèctrica i altres treballs d’urbanització complementaris en l’àmbit dels nous accessos
viaris, al parc de negocis Mas Blau II, al terme municipal de Prat de Llobregat.
Les obres d’urbanització, objecte del contracte, permetran completar les condicions
d’acabament i millora de la urbanització del Parc de Negocis Mas Blau II que segons
l’Ajuntament del Prat són necessàries per acomplir l’encàrrec formalitzat a l’Institut Català del
Sòl en data 1 de febrer de 2016.
El projecte constructiu preveu una durada de les obres de 3 mesos. La durada total del
contracte (incloent l’any de garantia i conservació, un cop efectuada la recepció de les obres),
es preveu que sigui de 16 mesos, amb una possible pròrroga de 1,5 mesos.
L’import de licitació previst és 480.444,56.-€, IVA no inclòs, sent el contracte plurianual.
Distribució en anualitats:
Anualitat 2019:
Anualitat 2020:

470.238,93.-€
10.205,63.-€

En funció de la durada prevista i el pressupost dels diferents capítols es defineixen les
classificacions dels contractistes i la revisió de preus.

Classificació de contractistes:

La classificació del contractista haurà de ser la següent:
• Grup G, subgrup 4, categoria 2
• Grup I, subgrup 9, categoria 2

Fórmula per a la revisió de preus :

No es preveu la revisió de preus per al contracte d’aquest projecte d’obres.
El valor estimat del contracte ascendeix a 552.511,24.-€, IVA exclòs, i inclou l’import de licitació
més les modificacions sobre el pressupost d’adjudicació fins a un màxim del 15% i a més les
possibles pròrrogues quantificables.
Atès que les obres objecte de licitació impliquen una afectació a la urbanització i a les xarxes
de serveis existents, podrien produir-se canvis en el moment de l’execució per la detecció
d’elements imprevistos i per la dependència dels tràmits de les empreses gestores dels serveis,
que impliquessin variacions de termini i/o de pressupost final.
2. PROCEDIMENT I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Tipus de procediment: atès l’import de la licitació, el procediment serà OBERT SIMPLIFICAT.
Solvència específica: no es defineix una solvència específica, atenent les característiques de
les obres previstes.
Composició de la valoració: la valoració de les ofertes tindran en compte la proposta econòmica
(80%) i les millores ofertes (20%), sent aquestes últimes valorades mitjançant criteris objectius.
Part de les millores tenen en compte criteris ambientals tal com la utilització de materials
ecoeficients, ús d’àrids reciclats i reutilització de residus d’obra.
Els criteris de puntuació es defineixen a continuació:
VALORACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA
La puntuació màxima serà de 80 punts.
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Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la més
econòmica, no incursa definitivament en baixa temerària, se li assignin 80 punts, totes les
ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:
80 x preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = ----------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.

VALORACIÓ DE LES MILLORES
La puntuació màxima serà de 20 punts, amb la suma de la puntuació de les diferents millores:
Millora de garanties: la puntuació màxima serà de 8 punts.
•

Increment del termini de garantia legal i conservació de l’obra (incloent el manteniment
d’enjardinament i zones verdes, incrementant-se la totalitat de les partides previstes de
manteniment del projecte de forma proporcional al increment del termini de garantia, i
essent aquest increment de partides de manteniment íntegrament a càrrec del
contractista) :
o 12 mesos: 4 punts
o 24 mesos: 8 punts

Millores en criteris ambientals: la puntuació màxima serà fins a 8 punts.
•

Subministrament i utilització de materials de baix impacte ambiental, fins a 8 punts.
o Materials, que es corresponguin a partides previstes en el pressupost, que
disposin d’ecoetiquetes tipus I o III fins a 8 punts, amb 1 punt /etiqueta.

Millores en el percentatge de pressupost destinat a control de qualitat: la puntuació màxima
serà fins a 4 punts.
•

Es valorarà més l'oferta que garanteixi un major control de qualitat en l'execució de
l'obra, que permeti realitzar un pla d'assaigs complert millorant, si cal, l’import màxim del
1 % fixat en el Decret 77/1984, amb una adequada relació de certificats de qualitat,
segells i homologacions dels productes que s'aportin, així com amb una bona relació
dels autocontrols de qualitat que proposin realitzar durant l'execució de l'obra.
o
o

Compromís de l’1% s/PEM, obligatori: 0 punts.
Màx. fins el 2% s/PEM projecte: 4 punts.

Els percentatges entre l’1% i el 2% es puntuaran interpolant entre 0 i 4 punts, respectivament.
AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, de les que s’han qualificat prèviament com a
ofertes acceptables, serà la que obtingui la puntuació (PG) més elevada després d’aplicar la
següent fórmula:
PG = Puntuació de l’oferta econòmica + Puntuació Tècnica
Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del
procediment i del contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que
prescriuen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
d’acord amb el contingut de la Llei esmentada.
S’acompanya annex 1, amb les fórmules per determinar si una oferta és anormal o
desproporcionada.

El tècnic, Jordi Arcalís i Sánchez
El coordinador del Projecte, Jordi Gaju i Diaz
Vist i plau el director del Projecte, Jordi Sola i Mas
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CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS O DESPROPORCIONADES

Per apreciar quines ofertes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió d’un
preu anormal o desproporcionat s’aplicarà el següent càlcul, tot tenint en compte el que
disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades per distintes
empreses que pertanyen a un mateix grup:
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i Boi
 Of 
BOi = 1001 − i 
 PC 

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi)
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Essent n el nombre d’ofertes amb qualitat tècnica acceptable.
Després es calcula la desviació estàndard ( σ ):
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Ofi = Import de l’oferta acceptable i (inclosa en el conjunt de les n ofertes acceptables)
PC = Pressupost de licitació.

Entre les n ofertes acceptables s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condició:

BOi − BM ≤ σ

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes acceptables) és presumptament anormal
o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (BOi)
sigui superior als següents valors:
-Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el
límit de la presumpció de temeritat:
BR =

1
n′

n′

∑ BOi
i =1

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BR + 2
- Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BM + 2

