CONTR/2019/209

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(OBRES DE L’ALLARGAMENT DE VIES I ANDANES A L’ESTACIÓ DE PLAÇA CATALUNYA DE LA
LÍNIA BARCELONA-VALLÈS DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT)

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
Tenint com a referència el Contracte Programa 2017 - 2021, entre la Generalitat de Catalunya i FGC,
una de les principals actuacions plantejades és “l’increment de la capacitat del transport”, motivat pel
creixement de la demanda. Per donar resposta a aquest creixement, s’incrementarà la capacitat de
transport en la mesura que ho permeti la infraestructura actual. Com a actuació més destacada, el
Govern de la Generalitat va decidir la compra de quinze nous trens de quatre cotxes, per tal
d’incrementar el servei a la línia BV. La incorporació d’aquests trens i el nou increment de servei és el
que denominem Nou Itinerari BV07, que requerirà de l’adequació de les instal·lacions.
Per poder implementar el nou itinerari BV07, els nous trens hauran de circular amb un sistema de
conducció automàtica, que requereix un increment de la distància de seguretat en la parada, és a dir,
un increment des del punt d’estacionament dels trens fins als topalls.
Per donar compliment, l’actuació objecte de la present licitació defineix les actuacions a realitzar per a
l’execució de les obres de l’allargament de vies i andanes a l’estació de Plaça Catalunya de la línia
Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte (IVA exclòs) és de 3.397.959,78 €.
El pressupost de licitació (IVA exclòs) és de 3.397.959,78 € d’acord amb el següent desglossament:

Import de licitació
Pressupost d’execució material

2.855.428,39 €

13 % Despeses generals

371.205,69 €

6 % Benefici industrial

171.325,70 €

Import base

3.397.959,78 €

21% IVA

713.571,55 €

TOTAL

4.111.531,33 €
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b) Termini d’execució del contracte
S’estableix un termini d’execució de 15 mesos.

2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
L’actuació objecte de la present licitació defineix les actuacions a realitzar per a l’execució de les
obres de l’allargament de vies i andanes a l’estació de Plaça Catalunya, amb l’objectiu d’obtenir un
increment de la distància de seguretat en la parada dels trens, és a dir, un increment des del punt
d’estacionament dels trens fins als topalls.
La distància de seguretat a les vies 3 i 4 s’aconseguirà pel costat Bergara (allargament d’andanes). A
les vies 1 i 2 s’aconseguirà pel costat Rambles (allargament de la caixa de les vies). L’allargament
d’aquestes vies implica l’afectació d’aquesta zona de l’estació, i per tant resulta necessari executar
diverses actuacions, tant al nivell andana com al nivell vestíbul, que garanteixin el correcte
funcionament de l’estació, pel que fa als fluxos dels usuraris.
Les actuacions a desenvolupar per a la realització de les obres d’aquesta licitació, són:
-

-

Fase 1. Ampliació Vestíbul Rambles


Ampliació del vestíbul amb nova estructura



Acabats d’arquitectura a la zona del vestíbul, amb trasllat de MAES

Fase 2. Barreres tarifàries


-

-

-

Trasllat de les barreres tarifàries

Fase 3. Escala fixa entrevia 2-3


Demolició de les escales vies 2-3, una fixa i una mecànica



Execució de nova escala fixa vies 2-3

Fase 4. Nova escala i ascensor vies 1-2, costat Rambles


Nova escala fixa de baixada a vies 1 i 2



Nous ascensor vestíbul-andana

Fase 5. Allargament vies i andanes 1 i 2, costat Rambles


Demolició dependències FGC



Nou ascensor



Desmuntatge dels 2 ascensors actuals



Demolició d’escales, fixa i mecànica



Muntatge de dues noves escales mecàniques



Allargament de la caixa de vies i allargament d’andanes



Trasllat de les instal·lacions de bombament i evacuació d’aigües residuals
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-



Afectacions a les instal·lacions ferroviàries actuals



Afectacions a les instal·lacions de CCTV, interfonia i megafonia

Fase 6. Allargament andanes vies 3 i 4, costat Bergara


Ampliació andana vies 3-4



Ampliació andana via 3



Acabats d’arquitectura a la zona de túnel reconvertida en zona d’andana



Trasllat d’instal·lacions de l’entrevia 2-3 i 3-4, fins al nou final d’andana

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
Es preveuen com a criteris d’adjudicació.

4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant el procediment obert harmonitzat segons la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic per raons de l’import de licitació.

5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en
l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els
següents:

Classificació obligatòria:





Grup C – Subgrup 1 – Categoria 3
Grup C – Subgrup 2 – Categoria 3
Grup D – Subgrup 5 – Categoria 4
Grup K – Subgrup 2 – Categoria 4

Adscriure a l’execució del contracte un equip de treball que estarà integrat com a mínim per:
-

Un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer
de Camins, Canals i Ports, haurà de visar la seva actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya, o en el Col·legi pertinent.

-

Un cap d’obra, amb titulació d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb una experiència de
10 anys en obres similars.

-

Un Encarregat d’Obra, amb una experiència de 10 anys en obres similars.
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6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris automàtics: 100%

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1)

Preu. 50 Punts

L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 50 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:
Millor oferta (més econòmica) x 50 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

2) Aplicació de condicions mediambientals a l’execució del contracte: 3 punts
•
•
•

Adscripció de maquinària que incorpori elements per la minimització de l’impacte
ambiental sonor: 1 punt.
Adscripció de maquinària de baixes emissions ambientals: 1 punt.
Disposició d’un gestor ambiental propi: 1 punt

3) Coneixement de la zona d’actuació: 1 punt
Atenent a la importància del coneixement de l’entorn en el qual es desenvoluparan les obres,
es donarà una puntuació de 1 punt, al licitador que acrediti haver assistit a la visita prèvia
concertada per FGC.

4) Equip per a l’execució dels treballs: 18 punts
4.1) Experiència del Cap d’Obra en obres similars a les de la licitació: 7 punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada com a solvència tècnica, amb un
màxim de 7 punts.

4.2) Experiència de l’Encarregat d’Obra en obres similars a les de la licitació: 7 punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada com a solvència tècnica, amb un
màxim de 7 punts.
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4.3) Disponibilitat d’un segon encarregat d’obra, amb experiència mínima de 10 anys
d’experiència en obres similars: 4 punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada, amb un màxim de 4 punts.

5) Ampliació del termini de garantia en un any fins a un total de 8 punts
Al licitador que presenti una major ampliació del termini de garantia (en mesos), se li assignarà
la màxima puntuació: 8 punts. A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació
de la següent fórmula:

Ampliació de termini de garantia oferta (mesos) x 8 = Puntuació oferta
Major ampliació termini (mesos)

6) Ampliació del servei de manteniment de les escales mecàniques: 12 punts
Al licitador que presenti una major ampliació del termini de manteniment (en mesos), se li
assignarà la màxima puntuació: 12 punts. A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti
de l’aplicació de la següent fórmula:

Ampliació de termini de manteniment oferta (mesos) x 12 = Puntuació oferta
Major ampliació termini (mesos)

7) Ampliació del servei de manteniment de l’ascensor: 8 punts
Al licitador que presenti una major ampliació del termini de manteniment (en mesos), se li
assignarà la màxima puntuació: 8 punts. A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti de
l’aplicació de la següent fórmula:

Ampliació de termini de manteniment oferta (mesos) x 8 = Puntuació oferta
Major ampliació termini (mesos)

7.- Decisió de no dividir en lots
Tenint en compte que l’objecte del contracte fa referència a una única instal·lació, i que les obres
s’han de programar amb l’ordre establert, per evitar posar en risc la correcta execució i organització
de les fases d’obra, es considera que no conté prestacions individualitzables susceptibles d’ésser
executades de forma independent

8.- Aspectes pressupostaris
8.1. Àrea Pressupostària: Xarxa Ferroviària
8.2. Concepte pressupostari: Inversió
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8.3. Partida pressupostària:
- Natura comptable/ Ordre: 610825
- Dotació: 5.000.000,00 €

Signat

Josep
Comellas
Oliva - DNI
39141456X
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Josep Comellas
Oliva - DNI
39141456X (SIG)
Fecha: 2019.04.11
19:18:53 +02'00'

CPISR-1 Firmado
digitalmente
CPISR-1 C
C Pedro por
Pedro Mateu
Mateu Soler
Fecha:
2019.04.12
Soler 11:44:40 +02'00'
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