Departament d’Obres i Manteniment
Districte de l’Eixample
València, 307 1a planta
08009 Barcelona
Telèfon 932 91 62 88
ajuntament.barcelona.cat/eixample

Informe de necessitat i idoneïtat del contracte
Objecte :

CPV :
Preu :

La contractació de les obres descrites al Projecte executiu per a
la instal·lació i condicionament de dos mòduls d’obra
destinats a banc de recursos als Jardins de Paula Montal, al
Districte de l’Eixample.
45223800-4 Montaje e instalación de estructuras prefabricadas
59.001,80.-€ (IVA inclòs)

PROJECTE : P.02.6031.01



Antecedents : Aquest projecte es redacta com a conseqüència del
compromís adoptat per el Districte de l’Eixample per impulsar actuacions
referents a l’horticultura urbana.



Aquest nou espai estarà dedicat a la promoció i seguiment de projectes
d’horticultura urbana al districte i a un espai destinat a magatzem de eines
i materials per altres activitats socials d’interès públic



El projecte ha estat revisat pels Serveis Tècnics del Districte en el seu
conjunt i especialment en el compliment de la normativa vigent a la que
s’adequa, raó per la qual se li dona vist-i-plau i en conseqüència s’informa
favorablement



En base als següents motius:
1.- Per poder donar compliment al compromís adoptat pel Districte.
2.- El projecte executiu per a la instal·lació i condicionament de dos mòduls
d’obra destinats a banc de recursos als Jardins de Paula Montal, al Districte de
l’Eixample, redactat per l’arquitecte Davis Juarez Latimer-Knowles de data 24 de
maig 2018, contempla les actuacions necessàries per a la seva execució.
3.- El projecte contempla un pressupost d’execució per contracte de
CINQUANTA-NOU MIL UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS 59.001,81 €
(IVA inclòs).




Pressupost Execució Material ........................................... 38.198,35.-€
13 % Benefici Industrial......................................................
4.965,79.-€
6 % Despeses Generals ................................................. . 2.291,90.-€
Suma............. 45.456,04.-€




Dret escomesa elèctrica......................................................
Dret escomesa aigua
.................................................
Suma.............
21% I.V.A. .........................................................................
TOTAL........ .



1.239,67.-€
. 2.066,12.-€
48.761,83.-€
. 10.239,98.-€
59.001,81.-€
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4.- PUBLICITAT. Atès que es tracta d’un contracte d’obres de conservació ,
manteniment i o reparacions menors no es perceptiu el tràmit d’informació
pública, d’acord amb allò establert a l’article 37.6 del Decret 179/1995 de 13 de
juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
5.- INVERSIÓ .Aquestes actuacions incorpora una nova construcció als jardins
existents per incorporar nous plantejaments al verd urbà i, per tant, es considera
una actuació que correspon al capítol 6 d’inversió.
6.- El projecte contempla un termini d’execució de 3 mesos.

7.- La classificació empresarial segons el Real Decret 773/2015 es :
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

4

1

8.- LOTS: Per tal de procedir a l’execució de l’obra, es considera adient no
licitar el contracte en lots, a efectes de garantir una major eficiència i
coordinació en l’execució de l’obra.
9.- En compliment de l’article 235 de la Llei 9/2017, donat que les obres
d’aquest contracte no afecten a l’estabilitat, la seguretat ni l’estanqueïtat de
l’obra, no és necessari sol·licitar informe a l’Oficina de Supervisió de Projectes.
10.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. Els criteris d’adjudicació per aquest
contracte seran els següents :
1) Oferta econòmica : Fins a 35 punts.


S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu mes
baix sense excedir del pressupost de licitació (IVA exclòs),seguint
la instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny.



Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els
establerts en l’ art. 85 del RGLACP.

2) Oferta tècnica : Fins a 65 punts.


2.1. Per reducció de termini d’execució de les obres amb un màxim
de 4 setmanes. (Fins a 8 punts.)
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Finalitat : Minimitzar les molèsties que provoca l’execució de qualsevol
obra, tant al personal que treballa, com al funcionament normal del centre,
ja que les obres es faran amb el centre en funcionament.
REDUCCIÓ
PUNTS



1
Setmana

2
Setmanes

3
Setmanes

4
Setmanes

2 punt

4 punts

6 punts

8 punts

2.2. Per ampliació del termini de garantia per sobre del termini legal
establert. (Fins a 27 punts).
Finalitat : Disposar de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult
i/o hi hagués algun treball realitzat de forma defectuosa.

 1 any . 13 punts.
 2 anys. 27 punts.


2.3. Per millorar l’ les condicions mediambientals (Fins a 15 punts.)
Finalitat : millorar la qualitat de l’aire de la ciutat.

 Per la utilització de vehicles totalment elèctrics per el
desplaçament de les persones adscrites al contracte.



2.4. Per millorar l’execució del contracte. (Fins a 15 punts).
Finalitat : millorar la bona execució de l’obra i la funcionalitat de la
proposta

 Per incrementar els mitjans personals demanats en la
clàusula 7 del present Plec :


Per incorporar un ajudant del cap d’obra amb
permanència en obra i dedicació exclusiva, per fer
feines tècnic-administratives. (15 punts).

Pels motius exposats i per la naturalesa de l’obra, es considera necessària la
tramitació del Projecte executiu per a la instal·lació i condicionament de dos
mòduls d’obra destinats a banc de recursos als Jardins de Paula Montal, al
Districte de l’Eixample per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159
de la LCSP.
Barcelona, 26 de setembre de 2018
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Ricardo Nieves Garceran el dia 02/10/2018 a les 14:09, que informa.

