APROVAT

Exp: 901316 / 2020

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Obres

Subtipus de contracte

Revestimiento de suelos y paredes

Objecte del contracte

OBRA DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT
D´ACCÉS PRINCIPAL AL PARC DE LA TORREROJA AL TM DE VILADECANS

Procediment d’adjudicació

Obert simplificat abreujat

Òrgan de contractació

Gerència

Justificació de la contractació

L'equip tècnic de Promoció i Conservació de l'Espai
Públic ha redactat la corresponent memòria valorada
per a la reparació del paviment d-accés principal al
parc de la Torre Roja al TM de Viladecans

És una compra d’innovació?

No

Te la licitació reserva social?

No
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Lote
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b)

Descripción
45233251-3

Código CPV
45233251-3
45112711-2

Descripción CPV
Trabajos de repavimentación
Trabajos de paisajismo en parques

La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Exercici
2020

Funcional
17100

Orgànica
M7030

Econòmica
65901

% IVA
21

Import
29.302,06 €

El parc de Torre Roja al Terme Municipal de Viladecans, disposa d´una plataforma
d´accés a la zona infantil i a l´edifici municipal de la Torre Roja . Actualment la plataforma
te molts trams de paviment encintat completament ensorrat pel pas de vehicles
incontrolats i per la quantitat d´aigua que recull de les plataformes superiors. El
deteriorament del paviment ha arribat a un estat tant degradat que requereix de la
substitució de tota la plataforma. A banda el material existent ja no està disponible a
mercat de manera que cal una renovació íntegre del paviment.
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Pressupost

El pressupost de licitació és de 24.216,58 €
euros, IVA no inclòs.
El valor estimat del contracte és de 24.216,58 €
euros, IVA no inclòs
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Aquestes obres no suposaran ni un increment ni un decrement econòmic per a l’AMB
en el contracte de “Manteniment integral de la Xarxa de Parcs Metropolitans”, on es
troba inclòs el manteniment del parc de Torre Roja.
Donat el tipus de contracte, la valoració de les ofertes es realitzarà només en base a
criteris objectius que es considera adient donada la naturalesa de les feines.
La fórmula fixada per valorar les ofertes econòmiques es considera adient donat que
compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és
una fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor
oferta econòmica obté la major puntuació, no es produeixen llindars de sacietat i la resta
d’ofertes obtenen també puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que
entre dues ofertes qualsevol, la més econòmica sempre tingui més punts.
Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa
mitja de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe
4/1997 de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.
Pel que fa a la consideració de la intervenció com a obra, front a la de subministrament
val a dir que les feines a fer, bàsicament consisteixen en dues operacions. Per una la
retirada del paviment malmès i per l’altra, la seva reposició. Les partides que contemplen
el subministrament de material serien les de subministrament del paviment. El cost dels
materials necessaris per l’execució d’aquestes partides s’estima que ascendiria a
4.724,65 € suposant un 19,51% respecte al total de l’obra, i per tant el cost del material
no superaria el 50% del total del pressupost.
D’acord amb l’art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, no es considera oportú realitzar una divisió en lots ja que dificultaria la correcta
execució del contracte des del punt de vista tècnic, pels següents motius:

-la divisió en lots comportaria un augment en l’impacte al medi natural en el qual es
desenvolupen les obres.
Així doncs, amb aquesta finalitat s’ha redactat el document titulat memòria valorada de
MEMÒRIA VALORADA PER LA REPARACIÓ DEL PAVIMENT D´ACCÉS PRINCIPAL
AL PARC DE LA TORRE ROJA AL TM DE VILADECANS, que descriu detalladament
els treballs anteriors, amb un termini d’execució previst de 30 dies.
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-atès que l’actuació es realitza en espais centrals del parc, al costat d’equipaments amb
nombrosos usuaris, fent necessari minimitzar el trànsit de vehicles de l’obra i els
accessos a aquesta.
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-en tractar-se d’una actuació de petites dimensions, els lots comportarien un augment
dels mitjans i per tant, la repercussió en l’encariment del cost de l’obra.

