INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT PER CONTRACTAR ELS
TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES
D’ABASTAMENT I DE CLAVEGUERAM GESTIONADES PER EMATSA
José Francisco Molina Onate, responsable de l’Àrea d’Abastament i Sanejament en Baixa, de
l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, (en endavant, EMATSA) a l’objecte de
justificar la necessitat i la idoneïtat d’impulsar el contracte amb l’objecte indicat a l’encapçalament,
emeto el present
INFORME
1. Objecte
El contracte té per objecte l’execució dels treballs d’obra civil associats al manteniment dels
elements integrants de les xarxes d’abastament i de clavegueram, incloent els treballs de
reparació dels elements integrants de la xarxa de clavegueram amb presencia d’aigües residuals,
els treballs de manteniment de les sortides del sobreeixidors de la xarxa de clavegueram, i els
treballs d’obra civil per a la execució de les escomeses d’aigua potable i clavegueram
contractades a EMATSA.
2. Necessitats que es pretén satisfer i justificació del contracte.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en les
prestacions següents:
-. Correcte funcionament dels elements integrants de les xarxes d’abastament i de clavegueram,
inclòs dipòsits i edificacions destinades a l’allotjament d’equips pel funcionament de les
esmentades xarxes.
-. Execució de les escomeses d’aigua potable i clavegueram contractades a EMATSA.
-. Adequació dels punts d’abocament dels sobreeixidors de la xarxa de clavegueram, assegurant
el seu correcte funcionament.
3. Manca de mitjans.
EMATSA no disposa dels mitjans ni materials ni humans per portar a terme l’objecte de contracte,
resultant, per tant, necessari impulsar el corresponent expedient de contractació.
4. Durada del contracte.
La durada del contracte es fixa per un període de 1 any, a comptar de la data que consti en el
document de formalització del contracte.
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Aquest termini podrà ser objecte de pròrroga, per un termini de 1 anys més.
5. Divisió en lots.
No hi ha divisió per lots.
La principal raó per la qual s’ha decidit no subdividir en lots el contracte es per la naturalesa i
objecte del mateix, ja que tots els treballs objecte del contracte es corresponen amb treballs
d’obra civil de similars característiques, i per a la seva correcta execució, no es possible la divisió
dels treballs en diferents partides o lots de materials, maquinaria o personal.
6. Criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
Classificació empresarial
Els licitadors hauran d’estar classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit
s’assenyalen:
Grup: G
Grup: E

Subgrup: 6
Subgrup: 1

Categoria: 3
Categoria: 2

Certificats de sistemes de gestió
A més, per declarar la seva admissió, els licitadors hauran d’estar en possessió dels certificats
de sistemes de gestió següents:
•
•

Certificació de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 o equivalent.
Certificació de sistemes de prevenció de riscos laborals ISO 45001 o equivalent.

L’acreditació per part del licitador que resulti proposat com a adjudicatari es farà mitjançant la
presentació d’una còpia de les corresponents certificacions de sistema.
Respecte a les certificacions exigides, es considera que estar en possessió de la ISO 9001 (o
equivalent) és garantia que el contractista realitza una correcta gestió de la qualitat als
procediments d’execució d’obres i reparacions, així com una correcta gestió de les ordres de
treball rebudes per part d’EMATSA i dels albarans dels treballs executats, com una de les
obligacions principals establerta al plec de condicions tècniques regulador del contracte; pel que
fa a la ISO45001 (o equivalent), aquesta s’exigeix per assegurar el compliment del futur
contractista en matèria de seguretat i salut laboral, més tenint en compte que EMATSA hi està
certificada i considera que tots els seus proveïdors han de mostrar la mateixa implicació, complint
estrictament els protocols en aquesta matèria.
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Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte
Atesa la necessitat d’executar treballs d’obra civil i reparació de la xarxa de clavegueram amb
presencia d’aigües residuals, fet aquest que comporta un risc pels treballadors i maquinaria, i
una major complexitat a l’hora de l’execució de les diferents partides d’obra civil a realitzar, el
licitador proposat com a adjudicatari, a més d’acreditar la seva solvència, s’haurà de
comprometre, mitjançant la presentació d’una declaració responsable i la documentació
acreditativa que tot seguit s’indica, a adscriure a l’execució del contracte els recursos personals
següents:
-

Encarregat/da: haurà de disposar d’un mínim d’un any d’experiència, en els darrers cinc,
desenvolupant aquesta tasca o categoria laboral en treballs d’obra civil i reparació de la xarxa
de clavegueram amb presencia d’aigües residuals. Per tal d’acreditar-ho caldrà aportar el seu
CV acompanyat d’una relació en la que es facin constar les obres, l’import, la data i el
destinatari dels contractes, juntament amb certificats de bona execució expedits pels òrgans
competents, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui
un comprador privat, mitjançant certificat o declaració responsable de l’empresari. En cas de
dubtes o necessitat d’aclariments, la mesa de contractació podrà requerir al licitador
informació complementària per verificar les dades informades.

Aquest compromís d’adscripció de mitjans tindrà el caràcter d’obligació essencial, als efectes
previstos a l’art. 211 LCSP.
Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i, atesa la seva
naturalesa, es consideren proporcionals.
7. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitatpreu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:
•

Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)
- Preu ofertat fins a 55 punts
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació obtinguda= puntuació màxima x preu de la millor oferta
preu de l’oferta a valorar
- Altres criteris i millores, sense cost per a EMATSA, fins a 45 punts
o

Antiguitat dels dos camions de 2.800 Kg adscrits a l’execució (treballs ordinaris) del
contracte, que estaran disponibles a l’inici de la prestació contractual: per una antiguitat
inferior a 2 anys, s’atorgaran 10 punts.
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o

Per l’elaboració i lliurament d’informes mensuals del Coordinador Seguretat i Salut que
inclogui la revisió d’un mínim de 5 actuacions fetes per l’adjudicatari a via pública durant
el mes de referencia de l’informe, signat per tècnic competent en matèria de seguretat i
salut o coordinador de seguretat i salut, extern a l’empresa adjudicatari, s’atorgaran 10
punts.

o

Treballs de pintat a instal·lacions d’EMATSA, s’haurà d’incloure com a mínim, una
brigada formada per oficial i peó, mes el corresponent vehicle, eines i materials
necessari, inclòs pintures, s’atorgarà 0,5 punts per cada 8 hores de treballs ofertes, fins
un màxim de 4 punts.

o

Treballs de maquina retro-excavadora amb martell, s’atorgarà 0,5 punts per cada 8 hores
de treballs ofertes, fins un màxim de 4 punts.

o

Adscripció de 25 tanques noves assignades als treballs ordinaris del contracte, de les
mateixes característiques que les 50 tanques obligatòries indicades al plec tècnic (i a
més d’aquestes), s’atorgaran 2 punts.

o

Per la instal·lació de sistema GPS als dos camions de 2.800 Kg adscrits a l’execució
(treballs ordinaris) del contracte, s’atorgaran 2,5 punts. En cas que el sistema GPS
instal·lat als camions, a més, sigui compatible amb el sistema GPS EMATSA (segons
consta en annex al plec de prescripcions tècniques), s’atorgaran 2,5 punts addicionals.

o

Per l’experiència acreditada, superior a 1 any, en els darrers 5 anys, de l’encarregat/da
que es proposi adscriure a l’execució del contracte desenvolupant aquesta tasca o
categoria laboral en treballs d’obra civil i reparació de la xarxa de clavegueram amb
presencia d’aigües residuals. S’atorgaran 5 punts per cada any complet, superior a 1
any, d’experiència, fins a un màxim de 10 punts (o sigui, per menys de 2 anys complets
d’experiència no s’atorgarà cap punt, per l’acreditació de 2 anys complets d’experiència,
s’atorgaran 5 punts, i per l’acreditació de 3 anys complets d’experiència, s’atorgaran 10
punts).
Per a la seva valoració caldrà aportar el seu CV acompanyat d’una relació en la que es
facin constar les obres, l’import, la data i el destinatari dels contractes, juntament amb
certificats de bona execució expedits pels òrgans competents, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
certificat o declaració responsable de l’empresari. En cas de dubtes o necessitat
d’aclariments, la mesa de contractació podrà requerir al licitador informació
complementària per verificar les dades informades.

Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres previstos en
l’article 85 del RGLCAP.
8. Condicions especials d’execució del contracte.
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter temporal
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superior al 50 %. Aquesta condició tindrà la consideració d’obligació contractual essencial i
el seu incompliment es considerarà causa de resolució del contracte.
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les mesures
específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució; en particular,
pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació, publicitat, imatge
o material que es generi amb motiu de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’emprar
un ús del llenguatge no sexista, evitat imatges discriminatòries de les dones o estereotips
sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i
pluralitat de rols i identitats de gènere.
Així mateix, les condicions especials d’execució seran exigides a tots els subcontractistes
que participin en l’execució del contracte.

9. Tractament de dades personals / accés als sistemes informàtics
Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte:
-

NO es preveu la cessió de dades de caràcter personal o que el contractista en faci
tractament per compte d’EMATSA.

-

NO es preveu l’accés per part del contractista als sistemes informàtics d’EMATSA.

10. Dades econòmiques.
•

Sistema de determinació del preu: El preu del present contracte es formula en base a preus
unitaris. El seu detall i desglossament figuren en annex del plec de prescripcions tècniques
particulars regulador del mateix.

•

Pressupost de licitació:
a) El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es
fixa en la quantitat anual 1.149.500,00 euros (IVA inclòs), que es desglossa en Base
Imposable per import de 950.000,00 euros i l’IVA, al tipus 21%, i puja a la quantitat de
199.500,00 euros.
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord
amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i no
suposa una obligació de despesa per part d’EMATSA, atès que aquest es determinarà en
funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.
Els licitadors hauran de presentar la seva proposició econòmica per un preu total
per a tota la durada del contracte, amb indicació del percentatge de baixa (arrodonit
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a dos decimals) que la seva oferta econòmica representa sobre el pressupost base
de licitació total. Aquest percentatge s’aplicarà al conjunt de preus unitaris que
figuren a l’indicat annex I del plec de prescripcions tècniques.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.

•

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és el que es detalla a continuació
(imports en euros, sense IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues i possibles
modificacions contractuals:
DURADA
CONTRACTE

POSSIBLES
PRÒRROGUES

POSSIBLES
MODIFICACIONS

TOTAL

950.000,00 €

950.000,00 €

0,00 €

1.900.000,00 €

11. Modificacions.
No es preveu la possibilitat de modificar el contracte.
12. Cessió del contracte i subcontractació.
El contractista podrà cedir el contracte i podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació del
contracte.
La celebració tant de la cessió com de subcontractes estarà subjecta al compliment de les
condicions fixades a la LCSP.
13. Termini de garantia.
El termini de garantia serà d’1 any, a comptar de la data de recepció de la prestació del contracte.
S’adjunta al present informe el plec de condicions tècniques regulador del contracte.

Lloc i data.
Signatura.
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