INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ EXECUCIÓ PROJECTE D’OBRES SKATE PLAZA
Assumpte: Contracte per l’execució de les obres de construcció d’un Skate Parc a la Zona
Esportiva Municipal de Cunit

Cunit disposa d’una zona esportiva municipal en la qual existeixen uns petits mòduls de
patinatge amb skate que es troba en molt mal estat i per tant clausurat. També una pista
poliesportiva en desús que s’havia utilitzat alternativament per skaters i patinadors, conegut
amb el sobrenom popular de “la jaula”. Cap d’aquest dos espais es pot utilitzar per la forta
degradació que han patit, creant un buit d’espais adequats per els joves que gaudien d’aquesta
pràctica i que han anat reclamant al llarg dels darrers anys una alternativa als espais que
disposaven. L’Ajuntament de Cunit va encarregar un avantprojecte per tal de disposar d’un
document de treball per assolir un nou emplaçament i una nova pista que reunís les
característiques dels dos espais, amb elements de diferents nivells de dificultat i una àmplia
base de patinatge amb característiques d’una plaça dura. Després d’assolir un ampli consens
amb usuaris del municipi es va redactar i es troba a tràmit d’aprovació el projecte d’obres que
s’acompanya al present expedient de contractació.
La ubicació és propera a la dels dos elements preexistents i les característiques de projecte
permeten un ampli espectre d’usuaris, des de novells a professionals i poden efectuar
pràctiques d’ensenyança d’aquesta modalitat.
2. Objecte del contracte
Contractar de l’execució del Projecte d’obres que s’acompanya consistent en un skate plaça.
L'objecte i contingut del contracte permetrà crear un espai lúdic per la pràctica esportiva,
endreçar part de la zona ZEM, dins dels seus usos urbanístics, crear sinergies amb la resta
d’usos i satisfer la demanda de necessitats indicades més a dalt.

Número : 2018-0128 Data : 20/12/2018

1. Motivació de les necessitats administratives

INFORMES IRB

3. Insuficiència de mitjans propis
Les característiques concretes i singulars de l’obra impedeixen la seva execució per part de la
brigada municipal, essent necessari la contractació d’una empresa amb solvència acreditada en
aquest tipus de treballs.
4. Contractació per lots
No correspon, atenent a la seva especificitat l’obra ha d’esser executada per un únic
contractista que coordini adequadament el conjunt de treballs i vetlli per l’especificitat de cada
peça concreta que ha de servir per les diferents figures que executen els skaters, en un sentit
global i únic.
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

5. Termini d'execució
D’acord amb el projecte a tràmit és de tres mesos segons l’annex 3 i l’organització de treball
prevista. Atenent que l’adjudicació es farà durant el període d’hivern i que les obres tracten
especialment de tractament de terrenys i formigonats que requereixen determinades
condicions atmosfèriques es pot admetre una pròrroga com a màxim d’un mes sempre que
quedi justificat i acreditat per aiguats o gelades.
6. Aspectes econòmics
6.1- Aplicació pressupostària
a. Pressupost base de licitació (PBL): 101.325,48€
b. Aplicació pressupostària 0.3420.6320000

6.2- Pressupost de les obres

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) ABANS IVA de les actuacions descrites en
aquest projecte ascendeix a la quantitat de: 83.740,07€
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE(PEC) AMB IVA (21% )de les actuacions descrites
en aquest projecte ascendeix a la quantitat de: 101.325,48€
L’acreditació de costos directes i indirectes queda indicat en el quadre de preus 1 del projecte.
6.3- Valor d’execució de contracte

INFORMES IRB

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA (PEM) de les actuacions descrites en aquest
projecte ascendeix a la quantitat de : 70.369,81€
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c. Finançament propi

Es correspon amb el PEC sense IVA: 83.740,07€

7.1- Classificació d’empresa

No es requereix ni la preveu el projecte
7.2- Criteris de solvència econòmica

Segons requisits i mitjans generals de l’art. 87.3.a) LCSP, acreditant un volum de negoci
equivalent a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
7.3 Criteris de solvència tècnica i professional

Aportant relació d’un mínim d’una obra executada de les mateixes característiques en el curs
dels darrers 5 anys, avalat per certificats de bona execució indicant l’import, les dates i el lloc
d’execució de las obres.

Codi Validació: 9ZR62L756CTJX734X9HFRAYQS | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

7.- Perfil de l’empresa

8- Criteris de valoració
8.1 Oferta econòmica. (80 punts).

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera següent:



L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

-

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en mes de 10 unitats percentuals a
l’esmentada mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes
que siguin superiors a l’esmentada mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al
càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les
tres ofertes de menor quantia.

B.- Que en la resta de criteris de valoració automàtica, s’hagi obtingut una puntuació de 70 punts o
superior percentual.
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A.- Que l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:
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A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o desproporcionats la Mesa de
contractació aplicarà l’art.149 de la LCSP. La presumpció d ’anormalitat s’establirà tenint en compte
l’oferta en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu. Es consideraran els següents paràmetres:
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OFERTES AMB VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONAT

2) Ampliació termini garantia (20 punts).

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules tècniques en
relació a l’obra superior a 12 mesos amb un màxim de 48 mesos d’ampliació (4 anys més)
segons s’expressa en la següent fórmula:
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta
major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
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