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INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA
CONSTRUCCIÓ DE 24 HABITATGES I 24 PLACES D’APARCAMENT AL PASSEIG FORTUNY A
BADALONA

El 5 de març de 2019, es va signar l’informe relatiu a la necessitat de contractar mitjançant un
procediment obert simplificat els treballs de redacció del projecte executiu de construcció de 24
habitatges i 24 places d’aparcament al passeig Fortuny a Badalona, en el qual queda suficientment
motivat l’inici de l’expedient.

1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
El contracte comprèn la redacció del projecte executiu i les tasques especificades a l’informe de
necessitats, que estan relacionades amb la documentació tècnica imprescindible per portar a terme la
promoció.
El projecte executiu, objecte del contracte, es desenvoluparà en base al projecte bàsic que aportarà
l’Incasòl.
La durada del contracte es preveu que sigui de 6 mesos amb una possible pròrroga de fins a un màxim
de 6 mesos.
L’import de licitació és de 58.547,44 € (+ IVA), distribuït en una anualitat:
ANUALITAT

IMPORT SENSE IVA

2020

58.547,44 €

El valor estimat del contracte és de 70.256,93 € (+ IVA). Aquest import inclou l’import de licitació, les
modificacions sobre el pressupost d’adjudicació fins a un màxim del 20%, i les possibles pròrrogues
quantificables.
Les possibles modificacions del contracte podran estar motivades per l’aparició de noves normatives o
canvi de les vigents que siguin d’aplicació al projecte una vegada redactat, modificacions en el
planejament, variacions en el programa funcional a requeriment d’organismes externs a l’Incasòl o per
l’aparició de preexistències en el subsòl no detectades en l’estudi geotècnic del solar.

2. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Tipus de procediment
Atenent a l’import del contracte, es proposa un procediment obert simplificat per a la contractació dels
serveis.

Solvència tècnica mínima
La solvència tècnica mínima exigida per poder participar en el present procediment de licitació és haver
redactat, com a mínim, un projecte d’una promoció d’un mínim de 24 habitatges durant els últims 10
anys.

Només es consideraran els projectes redactats de promocions d’habitatges d’obra nova.
L’acreditació de la solvència tècnica mínima es realitzarà mitjançant la presentació del certificat
col·legial d’obres visades o document anàleg emès pel col·legi professional, a on consti el projecte i
data de visat.

Composició de la valoració: criteris objectius
Aquest informe s’acompanya d’un annex amb els criteris objectius, tècnics i econòmics, de valoració de
les ofertes lliurades, per a la selecció de l’adjudicatari, i els criteris per determinar si una oferta és
anormal o desproporcionada.

Per tot l’exposat,

INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i del
contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb
l’article 159 de l’esmentada Llei.
S’acompanya annex amb els criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari
i les fórmules per determinar si una oferta és anormal o desproporcionada.

L’arquitecte tècnic, Sandra Toribio Morales
Vist i plau, el coordinador de Projectes, Jordi Vidal de Puig
Conforme, el director de Projectes, Ferran Casanovas Boixereu

