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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITATS I IDONEITAT

Assumptê:

Sol.licitud d'obertura d'expedient per la realització del "Contracte per a la redacció del projecte bàsic

i

executiu de la restauració de les fusteries de les façanes sud-oest, nord-oest, sud-est, secció
longitudinal 1, secció longitudinal 2, secció transversal 1 isecció transversal 2, segons el Pla
Director del IES Verdaguer", per un import total de 43.517,05 € IVA inclòs.
D'acord amb l'art. 17 dela LCSP, el present contracte es qualifica com a Contracte de Serveis

El procediment d'adjudicació és el procediment obert simplificat previst als apartats

I

a 5 de l'article

159

LCSP.
Pressupost de Licitació:
El pressuposttotalde licitació, que determina la competència de l'òrgan de contractació, és elde 43-517,05€

euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 35.964,50 euros, pressupost net, i 7.552,55 euros en
concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus del21 %.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost
que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del pressupost net I'oferta serà exclosa.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de I'execució de
I'objecte del contracte i anirà amb càrrec al / als pressupost/os i lales partida/es pressupostàries següent/s:
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Desqlossat del pressupost:

Costos directes
Gostos indirectes

30.222,27 €

Despeses generals
Benefici industrial
Total costos indirec{es

3.928,89 €
1.813,34 €
5.742,23 €

TOTAL

(d

lrectes+ind irectes)

35.964,50 €

tvA21%

7.552,55 €

IMPORT TOTAL

43.517,05 €

Obiectiu:

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a finalitat la redacció del pr;ojecte de restauració de les
fusteries de les façanes sud-oest, nord-oest, sud-est, secció longitudinal 1, secció longitudinal 2,,secció
transversal 1 i secció transversal 2, segons el Pla Director del IES Verdaguer. Aquest projecte haurà .de
constar de la següent documenta'ció:

-

Memòria tècnica.

Amidaments mes pressupostos.
Qoadre de preus descompostos (mà d'obra - materiàls)
Estudi de seguretat i salut (en cas de necessitat)
Documentaciógràfica.
Planning d'obra.
Definició obres prioritàries.

lnterès Municipal:
L'Ajuntament de Barcelona, a través de I'lnstitut del Paisatge Urbà, va contractar la redacció d'un Pla director
per l'lnstitut Verdaguer situat al Parc de la Ciutadella, s/n, com a resultat d'aquest Pla van sorgir unes
actuacions a realitzar en diferents fases, per protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que
conformen la imatge de Barcelona.

Termini d'execució:
La durada del contracte serà de 2 mesos per la redacció del projecte o els que hagi proposat l'adjudicatari,

sifos menor

Criteris de valoració de les ofertes:

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu als efectes
d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents:

-

La ponderació màxima de criteri d'adjudicació del preu oferta, és de 35 punts.
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La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la previsió
del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació publica sostenible i la lnstrucció de
I'Ajuntament de Barcelona de B de març de 2018, d'aplibació de la LCSP, publicada a la Gaseta del
dia 9.

Pressupostnetlicitació - ofertø
/
\ _Punts màx Puntuació resultant
I\Pressupost net licttøció of ertømés
Ix'
=
econòmicø/

-

Per la reducció en el termini d'execució, fins a 24 punts, a ràó de 1,5 punts per dia natural. Com a
valor de sortida, es considerarà el termini de 60 dies. Caldrà aportar justificació raonada per ser
com ptabil itzat (calendaritzat).

a I'objecte del contracte que

serviran de base per
s'enumeren, per ordre decreixent d'importància, són els següents:

Els criteris vinculats

a la seva adjudicació

Experiència en Edificis Catalogats BCIN / BCIL, amb un total de 20 punts
Plans Directors realitzats: 5 punts (3 punts BCIN + 2 punts BCIL)
Projectes executius realitzats: 6 punts (1,5 punts BCIN + 0,5 punts BCIL)
Projectes específics realitzats en la restauració de fusteries en edifjcis catalogats: 1 punt
(0,4 punts BCIN + 0,2 punts BCIL)
Obres realitzades i finalitzades en edificis catalogats: 8 punts (2 punts BCIN + 1 punt
BCtL)

a.
b.
c.
d.

2.

Experiència en edificis educatius, amb un total de 15 punts.
Plans Directors realitzats: 4 punts. (2 punt per P.D)
Projectes executius realitzats: 5 punts (1 punt per projectes executius)
Obres executades ifinalitzades: 6 punts (2 punts per obres executades)

3.

Altres treballs teòrics dins delcamp de la restauració, un totalde 6.punts
Treballs de forma teòrica: 1,5 punts,
Estudis previs realitzats: 0,75 punts.

a.
b.
c.

a.
b.

NOTA: Aquells treballs que estiguin es dues categories puntuaran per cada una d'elles
\

Altres criteris:

.
.

Els criteris per a I'adjudicació del concurs detallats en aquest informe són tots criteris objectius.

No és d'aplicació la divisié del contracte en lots atès s'entén els treballs objecte de licitació com un tot
unitari, no susceptible de ser dividit.

Reouisits de caoacitat, aptitud i solvència dels licitadors:
1. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per

a la deguda

execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional,
que en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi I'objecte
del contracte.
2.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.
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Les unions temporals d'empresaris (UTE) han d'acreditar la classificació o la solvència exigida en
aquest pléc conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.
3. El personal tècnic, integrat o no en I'empresa, participant en el contracte, han d'estat titulats en
Arquitectura i com a mínim un membre de I'equip ha de tenii formació superior en restauració
(Màster).
4. En quant a la,solvència econòmica, haver obtingut una facturació anual en cadascun dels cinc darrers

exercicis, superior a l'import de sortida d'aquest contracte.
Cond icions

especialsje contracte:

Quan el contractista per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la ìmposició de les penalitzacions
diàries en la proporció de 1,00 euros per cada 1.000 èuros del preu del contracte (lVA inclòs),

- El contractista quedarà vinculat per I'oferta que hagi presentat.
- Les obres s'hauran d'iniciar tant bon punt s'hagi formalitzat i signat el contracte.

- Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i, amb caràcter general, el
treball objecte del contracte.

-

Presentar per la seva aprovació en el Registre General d'aquest lnstitut, dins del termini de quinze dies

naturals des de la formalització del contracte, un programa de lliuraments de la documentació.
Justificacig de la no divisió en lojs

La naturalesa del contracte que consisteix en l'elaboració d'un projecte únic indivisible fan inviable la divisió
per lots.

SOL.LICITO es facin els tràmits oportuns amb el fi d'iniciar l'expedient per la contractació del projecte
esmentat mitjançant un contracte per procediment obert simplificat per un import màxim de 43.517,05 € amb
l'lVA inclòs

Barcelona, 4 de juliol de 2018

MO
RRAT PRADO BARRABÉS
Cap del Departament de Projectes i Estudis de
Paisatge
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