INFORME DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICÀCIA DEL CONTRACTE
-

Objecte del contracte : CONTRACTE D’OBRES: ELIMINACIÓ DE LA PILA CENTRAL I
COBRIMENT DE LA 2A FASE DE LA RIERA CAPASPRE (TRAM COMPRÈS ENTRE LA CTRA. NII I EL CARRER RAMON I CAJAL

-

Motivació de la necessitat del mateix : El cobriment de la Riera de Capaspre en el tram entre N-II i el
carrer Ramon i Cajal ha de millorar en gran mesura la mobilitat a la zona degut a que la riera fa de
barrera natural. Es proposa perllongar el cobriment de la Riera de Capaspre mantenint la solució
estructural del tram de la primera actuació de la Fase 2. D’aquesta manera s’aconsegueix que la
riera flueixi ininterrompudament coberta des del carrer Ramon i Cajal fins a la platja.
A més, la proposta de l’eliminació de la pila situada sota la rotonda de la N-II, enmig de
l’endegament de la riera, té com a objectiu acomplir els criteris establerts per l’ACA per episodis
d’avinguda.
CPV: 45246100-4 i 45246400-7
Justificació divisió o no en lots : No es creu convenient la divisió en lots de l’obra, al ser una única
actuació-obra en conjunt.
Durada del contracte i possibilitat de pròrrogues : 6 mesos
Condicions especials d’execució: No es preveu
Preu licitació : 755.978,91€ (IVA exclòs)
Partida pressupostària : Consultar a Intervenció
Classificació de contractista : Grup E Subgrup 7 categoria 3
Criteris de valoració de les ofertes : (full adjunt)
Criteris socials, mediambientals i ètics : Possibilitat de modificació del contracte : No es preveu.
Previsió de revisió de preus : No es preveu.
Possibilitat de subcontractació : Si es preveu.
Àrea i persona responsable del contracte : Territori (Marc Buch Rigola)
Termini de garantia: 1 any

-

Calella, 15 de febrer de 2022
L’arquitecte municipal

Ramon Mas Arnijas

