INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Objecte: Obres relatives al “IMPLANTACIÓ D’UNA NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,
LÍNIES ALIMENTADORES DE 25 KV I ESCOMESES EN BT DEL NOU MERCAT ECOLÒGIC DE
MERCABARNA, INCLOS PROJECTE”
Import: 88.769,92 € s/IVA
CPV:

45232221-7 Subestació transformadora

Teresa Ricol, Cap del departament de desenvolupament i infraestructures, d’acord
amb l’article 28 de la LCSP, que estableix l’obligació de les entitats del sector públic de
determinar amb precisió, prèviament a l’inici del procés de contractació, la naturalesa i
extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se a través de la contractació, així com
la idoneïtat de l’objecte i el contingut per a satisfer-les, redacta el present informe de
necessitat per a la contractació del següent:
Servei

Subministrament

Obra

X

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:
Per poder donar subministrament elèctric al nou mercat ecològic (Biomarket),
actualment en construcció, és necessària la contractació d’una nova escomesa de
Baixa tensió. Donada la potència a contractar, un cop realitzat els estudis per part de la
Companyia distribuïdora, és necessari construir un nou centre de transformació, als
voltants del nou mercat, al qual arribi la línia de mitja tensió i transformi l’energia per
donar escomesa i respondre a les necessitats del nou mercat.
Hi ha una part de treballs, els que afecten les línies en servei, que obligatòriament ha
de realitzar la companyia elèctrica, però la resta poden ésser realitzats per una
empresa qualificada, coincident amb els treballs objecte d’aquesta licitació.
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2. JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL DECRET DE 24 DE ABRIL DE 2017 DE
CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
3.1 Com a criteris d’adjudicació:
Sí
A. El criteri que valora el preu del contracte té una ponderació del 35% de la puntuació
total.
B. Exclusió oferta qualificada anormalment baixa (preus unitaris dels salaris dels
treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació).

x

C. Mesures mediambientals

x

No

x

3.2 Com a criteris d’execució:
Sí
A. Pagament del preu a les empreses subcontractades.

x

B. Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.

x

C. Igualtat de
gènere

•

x

Pla d’igualtat.
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No

3. PRESSUPOST DEL CONTRACTE
El pressupost de licitació del contracte és de 88.769,92 €, IVA no inclòs, que es
desglossa com segueix:
•
•

•

Treballs MT des de línia existent fins a ET, incloent aparamenta
interior i quadre BT, redacció projectes...
Subministrament i instal·lació ET superfície prefabricat per a 1 trafo
(inclou excavació, fonamentació, xarxa de terres i urbanització
perimetral)
Treballs BT (LGA’s) des de quadre BT fins a quadre general de baixa
tensió i centralitzacions de comptadors
IMPORT EXECUCIÓ MATERIAL
19% GG + BI
TOTAL IMPORT EXECUCIÓ PER CONTRACTE (abans d’IVA)

42.925,12 €
12.245,87 €
19.425,58 €
74.596,57 €
14.173,35 €
88.769,92 €

DIVISIÓ LOTS
Sí

No
x

Divisió objecte del contracte en LOTS

Justificació de la no divisió en lots
En aquest contracte no hi ha lloc per a la divisió de lots atès el volum d’obra i la
naturalesa del contracte. No hi ha parts susceptibles de licitar-se per separat, hi ha
una part d’obra que obligatòriament ha de fer la companyia elèctrica, que queda fora
d’aquesta licitació i és objecte d’estudi independent.
4. PERÍODE D’EXECUCIÓ
Durada d’execució màxim

30 setmanes

Possibilitat de pròrroga

Sí

x

No

x

3

Període

El termini proposat, de 31 setmanes, inclou tots els tràmits amb la Companyia
distribuïdora i altres organismes (terminis d’aprovació de projecte, redacció del
document de cessió d’instal·lacions, acta de posada en servei, temps d’espera per al
descàrrec i treballs de Companyia...)
5. PROPOSTA
Per tot això, proposo la contractació de les Obres relatives als treballs de
“IMPLANTACIÓ D’UNA NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA, LÍNIES ALIMENTADORES
DE 25 KV I ESCOMESES EN BT DEL NOU MERCAT ECOLÒGIC DE MERCABARNA, INCLOS
PROJECTE” per un pressupost total de 88.769,92 €, IVA no inclòs.

Barcelona, el 29 de maig de 2019

Signatura:

Teresa Ricol
Cap Desenvolupament d’Infraestructures
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