DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLÒGICS

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS
D’EXECUCIÓ, I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL
CONTRACTE D’OBRES PER A LA INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DE 37 KW A
L’ESCOLA NABÍ SITUAT AL CARRER DELS REIS CATÒLICS, 38 AL DISTRICTE DE SARRIÀ ‐ SANT
GERVASI DE BARCELONA.
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d’adjudicació i
condicions especials d’execució que es tindran en consideració en el procediment de
contractació del contracte de referència.
1.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

Atenent que l’objecte del contracte són les obres per a la instal∙lació fotovoltaica per
autoconsum de 37 kW a l’Escola Nabí situat al carrer dels Reis Catòlics, 38 al Districte de Sarrià ‐
Sant Gervasi de Barcelona, i que el seu valor estimat és 147.075,95 €, es proposen els següent
criteris de solvència:
 Mitjà alternatiu, els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió
Europea, hauran de disposar de la classificació següent:
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 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
Solvència tècnica o professional: S’haurà d’aportar una relació d’obres executades en el
decurs dels darrers CINC (5) anys, de les que al menys de DUES (2) d’elles s’acrediti que tenen
un import anual, cadascuna, sense incloure els impostos, corresponents al mateix grup o
subgrup de classificació a què correspon el contracte objecte de la present licitació. Les obres
executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest
últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42
del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix
com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la
proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 245.000,00 euros/ any,
en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser
proporcional.
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2.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència,
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de
referència Annex núm. 6 (obert no harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives
Particulars.
3.

MODIFICATS:
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions
objectives:
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que
corresponguin, entenent‐se que es realitzen per raons d’interès públic.
B. Derivats de canvis en el materials/equips instal∙lacions a emprar per tal d’atendre a
nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de
models per part del mantenidor, etc.
C. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents
(guàrdia urbana, bombers, mobilitat... etc.).
D. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre
que aquestes siguin sol∙licitades per les autoritats competents.
E. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu
previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les
immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que
millorin l’eficiència energètica.
F. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats
prestadores de serveis.
G. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigències del mateix.
H. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de
l’Administració actuant.
I. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports,
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs.
J. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades
per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o
aturada de les obres.
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K. Les derivades de la obsolescència o discontinuïtat d’equips i/o components de la
instal∙lació a executar.

4.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les
enumerades a continuació:
‐
‐

Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos
per la normativa.
Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il∙legal amb un
país considerat paradís fiscal.

Iñaki Doval Apaolaza
Director tècnic Departament de Sistemes Tecnològics i Serveis

Barcelona, a 12 de setembre de 2019
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