Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del Projecte Constructiu. Millora
local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla
de Lillet. Clau: MB-06045-C1
1)

Antecedents

En data 18 de gener de 2018 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarregà a
Infraestructures.cat la redacció del Projecte Constructiu. Millora local. Mesures correctores
ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: MB-06045-C1.
2)

Objecte del Contracte

L’objecte del contracte és l’Assistència Tècnica per la redacció del Projecte Constructiu. Millora
local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de
Lillet. Clau: MB-06045-C1.
3)

Necessitat d’externalització

Infraestructures.cat, atès el volum d’estudis i projectes que li són encarregats i la seva dotació de
personal, no pot realitzar les assistències inherents a l’execució d’aquests amb mitjans personals
propis, essent la funció d’aquest personal el seguiment i la supervisió tècnica i administrativa dels
estudis i projectes i la coordinació dels diferents serveis externalitzats associats a l’execució de
l’encàrrec.
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la funció
principal dels quals és la comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució correcte de
l’encàrrec contractat en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte al medi
ambient que haurà de ser realitzada per un equip encapçalat per un tècnic titulat competent.
4)

Divisió en lots

Les tasques de l’assistència tècnica a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental són: la totalitat
dels treballs i serveis a realitzar per determinar quines són les incidències que les diferents
alternatives estudiades i proposades causen sobre el medi ambient, valorar la magnitud dels
impactes sobre els diferents vectors, determinar les mesures correctores a aplicar i els seus costos,
i escollir l’alternativa més òptima des del punt de vista ambiental, i per motius de coordinació i
responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.
5) Criteri d’adjudicació SIMPLIFICAT DIVERSOS CRITERIS
Queda justificat que el criteri d’adjudicació és a simplificat amb diversos criteris, garantint que
s’obtindrà la millor relació qualitat preu, per la solvència tècnica requerida i per que l’import de la
licitació és inferior a 100.000,00€.
6)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 14.620,00 euros (IVA no inclòs), 17.690,20
euros (IVA inclòs).
Aquest pressupost s’ha elaborat d’acord amb el quadre de preus de referència
d’Infraestructures.cat i que té en compte l’experiència i dedicació sol·licitada a l’equip tècnic descrit
al Plec de Clàusules, i que està contrastat amb l’experiència prèvia en el desenvolupament d’aquest
tipus d’assistències.

A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de l’autor i del
personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues), amb import del cost
directe de 13.742,80 euros iva no inclòs i uns costos indirectes i despeses diverses (despeses
generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de
transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris, etc.), amb import del cost
indirecte i despeses diverses de 877,20 euros iva no inclòs.
7) Termini del contracte.
La durada prevista del contracte és de 3 mesos, comptadors a partir de la data de formalització del
contracte.
8) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules tipus
aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes de direcció d’obres, es
proposa aplicar els criteris de solvència següents:
Solvència econòmica i financera:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals
per un import no inferior a 300.000,00 Euros, amb indicació expressa dels riscos
coberts i del seu termini de vigència o data de venciment.
b) Acreditació d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor
exercici d’entre els tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les
ofertes, d’import igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Quan l’empresa sigui de nova creació o sent persona natural el licitador hagi iniciat la seva activitat
professional recentment, en ambdós casos amb una antiguitat inferior a cinc anys, serà suficient
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant allò prevista a l’apartat a).
Solvència tècnica o professional:
1) Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’autor de l’estudi
Titulació:
Perfil:
Experiència professional mínima:
Dedicació mínima:

Grau universitari
No requerit
5 anys
20 %

Experiència específica: tenen consideració d‘“TREBALL SIMILARS” en relació a l’experiència
específica requerida les següents:
Tipologia:
Projectes de restauració ambiental
Import mínim:
15.000,00 €
b) Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de la resta de tècnics:
NO APLICACIÓ
Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en tant
que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent.
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.

9) Condicions especials i essencials del contracte
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
b) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 29.2 del Plec, a
efectes de comprovació de pagaments per part de l’adjudicatari als subcontractistes.
Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu
del contracte.
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
b) L’adscripció al contracte del Cap de l’Assistència Ambiental designat, d’acord amb els
requisits previstos al Plec de Clàusules Administratives.
10) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor
i avaluables automàticament) és de 100 punts. La ponderació entre criteris econòmics i els
relacionats amb la qualitat d’execució s’ha fixat al 45 - 55%. Dels 55 punts relatius a la qualitat
d’execució s’han fixat 55 punts amb criteris objectius.
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de
licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,35 punts per cada 1% d’increment de baixa. La
puntuació màxima és de 45 punts.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en 3 conceptes:
•
Increment de dedicació dels membres de l’equip tècnic respecte del mínim requerit
al Plec de Clàusules Administratives (fins a 10 punts).
•

Experiència específica de l’Equip tècnic (Autor de l’Estudi) (44 punts)

•

Coneixements de l’Equip redactor en metodologia TCQ. (1 punts).
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