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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU AL CONTROL TÈCNIC SOBRE
ELS MATERIALS DE l’OBRA D’UN EDIFICI DE 50 HABITATGES I 84 PLACES D’APARCAMENT SITUAT AL CARRER
NOVELLES 13-17, PASSEIG MOLLERUSSA 58-62 I CARRER SALOMÓ 4 I 8 DEL BARRI DE BON PASTOR EDIFICI
H3 AL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA PROMOGUDA PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE
L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA
1.

Objecte.-

Serveis de control tècnic sobre els materials de l’obra d’un edifici de 50 habitatges i 84 places d’aparcament situat al
carrer Novelles 13-17, passeig Mollerussa 58-62 i carrer Salomó 4 i 8 del Barri de Bon Pastor edifici H3 al Districte de
Sant Andreu a Barcelona promoguda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
2.

Necessitat del contracte.-

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les competències de l’IMHAB, en concret les del
departament de Projectes i Obres, i té com a finalitat el compliment d’una de les principals funcions de l’IMHAB
assenyalada en els seus estatuts: la promoció i, si s’escau, construcció d’habitatges, amb protecció estatal o autonòmica
o sense, per atendre les necessitats derivades de l’execució de plans urbanístics, de la renovació urbana i dels grups de
població econòmicament menys afavorits (article 3.1.a dels Estatuts de l’Imhab).
La programació de l’IMHAB inclou les properes edificacions de promoció residencial, la qual cosa exigeix disposar del
servei d’un laboratori de control tècnic de material com a recolzament al normal procés de direcció, seguiment i control
de les obres.
Per raons d’envergadura, especialització i organització, l’IMHAB no disposa dels mitjans tècnics i humans propis per a
poder realitzar aquesta tasca, per tant resulta convenient la contractació d’aquesta prestació a uns professionals que,
amb independència de la forma jurídica que adoptin, reuneixin els requisits de solvència–econòmica i financera i
professional o tècnica- adequats per al desenvolupament de la mateixa.
Tot el conjunt de funcions ha estat quantificat econòmicament, i el seu abast, sense perjudici de la regulació normativa
existent, recollit en el plec de prescripcions tècniques particulars.
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) hi ha una clara i proporcional vinculació entre l’objecte del
contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.


No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia de l’objecte contractual.-

L’IMHAB no pot fer directament la prestació objecte del contracte, donat que no disposa de mitjans humans, tècnics i
materials suficients per a implementar les tasques objecte del contracte, mantenint i optimitzant al mateix temps
l’operativa diària dels serveis.

3.

Lots

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en lots perquè
suposaria un risc per a l’execució correcta del contracte atenent la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat
de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents per aquests motiu.
4.

Pressupost base de licitació i Valor estimat del contracte

El pressupost base de licitació que es considera d’acord amb els preus de mercat és 48.400,00 € (IVA inclòs). El
pressupost net de 40.000,00 € i l’IVA de 8.400,00 €, amb un tipus del 21%.
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el següent:
Costos directes

Import €

Costos salarials

15.126,04 €

Maquinaria

10.084,04 €

Material

6.722,69 €

Altres

1.680,67 €
Suma costos directes: 33.613,44 €

Costos indirectes

Import €

Despeses generals d’estructura (13%)

4.369,75 €

Benefici industrial (6%)
TOTAL

2.016,81 €
Suma costos indirectes: 6.386,56 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

40.000,00 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball de Construcció i
Obres Públiques de la Província de Barcelona per als anys 2017-2021 (Conveni núm.08001065011994).
El pressupost de licitació es considera de màxims, executable a preus unitaris i atenent a les previsions de l’IMHAB, sense
que en cap cas obligui a l’IMHAB a esgotar-ho.
El valor estimat de contracte s’estima en 48.000,00 euros, que es desglossen de la manera següent:
Any
Primer
Total

5.

VE prestació

VE modificacions
SUMA
previstes
40.000,00
8.000,00
40.000,00
8.000,00

48.000,00
48.000,00

Abonament a l’adjudicatari de l’import corresponent dels diferents informes

L’abonament al contractista serà a tres mesos vençuts des de l’inici de les obres en funció del nombre d’assaigs
executats, i un cop presentats, aprovats i informats amb l’IMHAB, i d’acord amb el quadre de preus unitaris del plec de
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prescripcions tècniques (Annex 1), que suposen els preus unitaris màxims. A la totalitat de l’import a certificar s’hi
aplicarà la baixa ofertada i després l’IVA vigent (en l’actualitat un 21%).
No es podrà certificar ni abonar cap assaig fins que no s’hagi presentat i aprovat el seu corresponent informe.
La certificació haurà d’estar validada per la direcció d’execució, abans de ser presentada a l’IMHAB. En la certificació,
haurà de constar el codi de la partida de la taula de preus de referència (annex 1); sense aquest codi la certificació no
podrà ser validada. Igualment podrà constar la codificació del laboratori, si així ho considera necessari.
Aquests imports comprenen la totalitat de les tasques objecte del present contracte, incloses les que poguessin resultar
dels projectes modificats, reformats i complementaris que es puguin plantejar sense que aquests donin dret,
implícitament, a un augment de l’import que correspon als honoraris establerts.

6.

Durada del contracte

En considerar-se un contracte complementari al de les obres de referència (Bon Pastor H3), la durada del contracte
estarà vinculada en tot cas a l’esgotament efectiu del pressupost global, o a la finalització de la totalitat de l’obra de
referència d’acord amb l’establert a l’article 29.7 LCSP.
7.

Solvència

Requisit de participació: Únicament podran participar en aquest procediment de contractació els licitadors que estiguin
inscrits al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o al Registre oficial de licitadors i empreses classificades
(ROLECE), així com els licitadors que acreditin haver presentat la sol·licitud d'inscripció el Registre. Es considerarà
admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció corresponent al Registre
juntament amb la documentació perceptiva, sempre que aquesta sol·licitud sigui amb data anterior a la data final de
presentació de les ofertes, d'acord amb l'article 159.4.a de la LCSP.
Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les
proposicions, ha de tenir un import igual o superior a 75.000 €.
Solvència tècnica i professional
Caldrà acreditar haver executat un mínim de 50.000€ en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte (control tècnic sobre els materials d’obres de similars característiques) durant
els darrers 3 anys. Aquest import haurà de complir-se amb un màxim de 3 contractes.
Els adjudicataris no podran en cap cas, realitzar els serveis d’Organisme de Control Tècnic, ni de Direcció d’Execució a
l’obra objecte d’aquest contracte.

8.

Adscripció de mitjans tècnics i personals

Tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria com a responsable de l’execució del contracte i interlocutor general
pel conjunt de les obres i treballs encarregats, que proposi millores del servei i elabori les estratègies del contracte a raó
d’una reunió setmanal.
9.

Assegurança de Responsabilitat Civil: Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de DOS-CENT MIL
EUROS ( 200.000 € )

10. Procediment d’adjudicació
Es proposa la licitació d’un contracte d’obres amb un procediment d’adjudicació obert simplificat (art. 159 LCSP), amb
una pluralitat de criteris d’adjudicació, i entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció
d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat..
11. Criteris d’adjudicació
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS
1. Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte, per ordre decreixent d’importància, seran els
següents:
1.- L’Oferta econòmica ....................................................................................................................... fins a 35 punts
2.- Per la reducció del termini de redacció i l’emissió d’informes final d’obra .................................. fins a 25 punts
3.- Per la revisió del programa de control de qualitat de les obres ..................................................... fis a 25 punts
4.- Per tenir una pàgina web interactiva ........................................................................................... fins a 15 punts
Total puntuació: ................. 100 punts (*)
(*) En cas d’empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els següents criteris de
desempat per l’ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el
venciment del termini de presentació d’ofertes:
1) Les empreses licitadores que tinguin un major percentatge de persones treballadores amb discapacitat a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
2) El major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla.
En cas que l’aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.
Per tal de puntuar els diferents apartats, s’haurà d’entregar signat l’annex corresponent.
11.1. L’Oferta econòmica (fins a 35 punts)
El licitador oferirà un únic percentatge de descompte que s’aplicarà sobre la totalitat dels preus unitaris establerts
del banc de preus del Plec de Prescripcions tècniques (Annex 1), durant tota la vigència del contracte.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el descompte (en %) més alt que sigui admissible, és a dir, que
no sigui anormalment baix i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent
fórmula:
Percentatge ofertat
x Punts màx = Puntuació resultant
percentatge ofertat més alt
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Les fraccions percentuals s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan
siguin iguals o superiors a mig punt percentual. Tots els percentatges es calcularan amb dos decimals.
Les ofertes seran considerades anormalment baixes quan concorrin les circumstàncies previstes a la clàusula 10.4
(superior a descompte mig + 5 punts (%), i en cas d’una o dues ofertes, superior al 20%).
Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la baixa mitjana de les ofertes es prescindirà del percentatge
més baix i del més alt, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre
de licitadors és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran els dos percentatges més baixos i els
dos més alts, sempre i quan una amb l’altre o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%.
Si alguna d’aquestes ofertes és d’una empresa vinculada, s’agafarà la següent oferta més baixa, pel càlcul de la mitjana
de les ofertes i per tant pel càlcul d’anormalitat.
11.2. Per la reducció de terminis de redacció i l’emissió d’informes final d’obra (fins a 25 punts)
Per la reducció del termini de redacció i l’emissió d’informes final d’obra: a raó de 1 punt per dia natural, fins a un màxim
de 25 punts. L’informe s’haurà de lliurar abans de 60 dies naturals després del CFO.
L’informe de final d’obra, haurà de tenir una relació de tots els assajos fets i si han estat aptes o no, la valoració
econòmica, i una comparativa amb el control de qualitat de l’obra inicial.
11.3. Per la revisió del programa de control de qualitat de les obres (fins a 25 punts)
Pel compromís de la revisió del programa de control de qualitat de les obres realitzat per la direcció d’execució de l’obra,
i realització d’un informe, en 15 dies des de l’entrega del mateix, 25 punts.
Aquest informe inclourà, un resum de les característiques de l’obra, la indicació d’assajos que puguin estalviar-se la seva
execució si s’entrega algun tipus de documentació per part del contractista, assajos que siguin importants d’afegir al
control de qualitat i el perquè, revisió econòmica del control de qualitat.
11.4. Per tenir pàgina web interactiva (fins a 15 punts)
Per tenir una pàgina web/aplicatiu informàtic amb elements organitzatius, interactius i de consulta que puguin ser
operatius pels Serveis Tècnics des de la seu de l’IMHAB i que serveixin per la millora de la gestió i agilitat de les
prestacions del contracte, 15 punts. Caldrà acreditar-ho amb un enllaç informàtic a la pàgina web/aplicatiu i un password
que permeti confirmar les possibilitats de la web.
12. Justificació criteris d’adjudicació.Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:
Criteris objectius:
1.- L’oferta econòmica
Es demana aquest criteri, per tal d’aconseguir el millor preu possible per l’execució de les tasques.
2.- Per la reducció de terminis de redacció i l’emissió d’informes final d’obra
Es demana aquest criteri, per tal d’agilitzar els terminis en els finals d’obra.
3.- Per revisió del programa de control de qualitat de les obres

Es demana aquest criteri, per tal d’aconseguir una millor qualitat en el document de control de qualitat de l’obra i
optimitzar els recursos.
4.- Per tenir una pàgina web interactiva
Es demana aquest criteri, per tal de millorar la gestió de la documentació generada fruit d’aquest contracte.
13. Garantia definitiva
Un 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
14. Termini de garantia
Serà d’un mes a partir de la presentació i acceptació, per part de l’IMHAB, del darrer informe de l’última obra un cop
acabada l’obra i complimentada tota la gestió administrativa.
15. CPV
71900000-7 Serveis de laboratori
16. Aplicació de mesures de sostenibilitat
En compliment de l’article 202 de la LCSP i del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, es proposa aplicar les següents mesures socials:


Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitació.



La valoració del preu fins a un màxim del 35% de la puntuació total, així l’adjudicació del contracte és una
combinació adequada de la ponderació de factors de qualitat i de preu.

17. Subcontractació
Si que es permet la subcontractació; el contractista haurà d’avisar dels assajos que subcontractarà amb la major
antelació possible.
18. Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a un tercer, sempre que
les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització de l’IMHAB, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 214 LCSP.
19. Obligacions essencials de l’adjudicatari
A banda del que s’estableixi al PCAP de referència, l’adjudicatari no podrà, en cap cas, negar-se a executar alguna de les
obres proposades per l’IMHAB, ja que això significaria la resolució del contracte amb la conseqüent penalització.

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Departament de Projectes i Obres
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
93 291 85 00
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

20. Causes de modificació previstes
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el
podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de les modificacions pot
incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP. La
modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte.
-

Necessitat d’executar més unitats de les previstes

21. Responsable del contracte
La Sra. Olga Barrabés Carrera, cap del Departament de Projectes i Obres de l’IMHAB.

Barcelona, 30 de juny de 2022

Georgina Torres Costa
Departament de Projectes i Obres de l’IMHAB

Director dels Serveis Tècnics
Juan Carlos Melero Sánchez

Olga Barrabés Carrera
Cap Departament de Projectes i Obres de l’IMHAB

