Districte de les Corts
Departament d’Obres i Manteniment
Pl. Comas, 18
08028 Barcelona

Informe de necessitat i idoneïtat del contracte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

OBRES D’AMPLIACIÓ AMB MÒDULS PREFABRICATS DELS VESTIDORS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ARÍSTIDES MAILLOL (Av. Joan XXIII, 1)
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Pressupost màxim de licitació: 252.590,43 € (IVA inclòs)
CPV: 45212230-7



Instalación de vestuarios

Objecte

El Districte de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona, ha de contractar les obres d’ampliació
amb mòduls prefabricats, dels vestidors de les instal·lacions esportives Arístides Maillol (de
l’Av. Joan XXIII, 1), amb mesures de contractació pública sostenible.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
1) Desglossament del pressupost.
2) Valoració del preu (inferior a un 35% del total).
3) Oferta anormalment baixa per no adequació de l’oferta als costos salarials.
4) Pagament del preu a les empreses subcontractades.
5) Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.
Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals, i en referència a l’art 202
LCSP, és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en
projectes d’obres de 2015.
1) La gestió eficaç dels recursos hídrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la
captació fins a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües
grises).
2) La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de
residus basades en els principis de l’economia circular.
3) L’aplicació del Dret de manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Eva Maria Julian Garcia, Tècnica, el dia 17/01/2020 a les 10:35, que informa;
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Necessitat del contracte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les competències
municipals i té com a objectiu l’execució de les obres necessàries per ampliar amb mòduls
prefabricats els vestidors existents a les instal·lacions esportives municipals Arístides Maillol
(Av. Joan XXIII, 1, de Barcelona), per a poder donar resposta a la contínua demanda dels
usuaris de les citades instal·lacions esportives.
Per aquesta raó, els Serveis Tècnics del Districte han promogut l’estudi i desenvolupament
d’un projecte per a tal d’afegir uns mòduls prefabricats a l’edificació existent, i comunicar
aquests nous vestidors al camp de futbol que està en la part alta de les instal·lacions
mitjançant una rampa.
Els treballs objecte del present contracte no afecten a l’estabilitat, seguretat i estanquitat de
l’obra.
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) de la LCSP hi ha una clara i
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.
Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives, donat que
l’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte del contracte per falta de mitjans
materials propis.


Durada de les obres

El present contracte tindrà una durada des de la seva formalització i com a màxim fins al 30
de setembre de 2020.
L’execució de les obres es realitzarà en dues fases diferenciades:
-Una primera fase destinada a treballs preparatoris i que inclou la fabricació dels mòduls
prefabricats en taller amb una durada d’un mes i fins al 24 de juny com a màxim.
-Una segona fase d’implantació de la obra en el centre amb una durada prevista de tres
mesos, dels quals hi haurà un termini del 25 de juny al 13 de setembre (ambdós inclosos) en
que es realitzaran aquelles feines que requereixin la no presència d’usuaris a les
instal·lacions esportives, per aquest motiu romandran tancades. (Fora d’aquestes dates
delimitades, les feines es realitzaran amb la presència de usuaris als vestidors actuals
ubicats a la planta baixa, la qual cosa obligarà la habilitació de les mesures de seguretat
necessàries).
L’execució total de l’obra es preveu en 4 mesos sumant la durada de les dues fases, durada
que recull la memòria constructiva (apartat MD.03.03.01) del Projecte Executiu.


Requisits de capacitat solvència tècnica i econòmica

No serà exigible classificació empresarial als licitadors participants en la present
contractació, d’acord amb l’establert en l’article 77.1, a) de la LCSP. No obstant, els requisits
específics de solvència exigits (art. 87 i 88 de la LCSP) són els següents:
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1) La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant el volum anual de negocis
en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior al 200.000.
2) La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant l’import anual, sense
incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant
l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa
igual o similar que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a
mínim de 200.000 euros.


Termini de garantia

El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP, tal i com es
defineix a la memòria constructiva (apartat MD.03.03.02) del Projecte Executiu.


Pressupost base de licitació i Valor estimat

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 252.590,43
euros. El pressupost net és de 208.752,42 euros i l’IVA de 43.838,01 euros, 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
Actuacions prèvies
Demolicions
Acondicionament del terreny
Estructures
Façanes i particions (mòduls prefabricats)
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Acabaments i ajudes
Instal·lacions
Aïllaments i Impermeabilitzacions
Revestiments i extradossats
Senyalització i equipament

Import €
3.752.08 €
617,93 €
733,84 €
16.138,12 €
67.376,10 €
7.032,35 €
1.591,96 €
33.959,90 €
2.005,86 €
26.460,82 €
15.753,24 €
175.422,20 €

TOTAL

Costos indirectes
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Despeses generals d’estructura (13%)
Benefici industrial (6%)

22.804,89 €
10.525,33 €
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TOTAL

33.330,22 €

TOTAL COSTOS (directes + indirectes)

208.752,42 €

IVA (21%)
TOTAL IMPORT

43.838,01 €
252.590,43 €

El valor estimat del contracte és de 208.752,42 euros.


Justificació del perquè no es divideix en lots

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del
contracte en lots, donat que la realització independent de les diverses prestacions
compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista
tècnic pel motiu de que implicaria la necessitat de coordinar l’execució de les diferents
prestacions en una zona d’obres de dimensions reduïdes.


Procediment d’adjudicació

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació Obert Simplificat, que és considerat
en l’article 159.1 LCSP com a un procediment ordinari d’utilització preferent de conformitat
amb l’article 131.2 de la LCSP.


Criteris d’adjudicació

D’acord amb la previsió de l’article 145 LCSP, es considera convenient utilitzar criteris de
selecció de la millor oferta, sota la millor relació qualitat-preu, per a una millor eficiència de la
inversió pública.
- Criteris de caràcter automàtic. Puntuació total: 100 punts
Proposició econòmica. Ponderació: fins a 35 punts.
Amb aquest criteri es pretén determinar l'oferta més avantatjosa en termes econòmics.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula:

(

)
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La fórmula escollida és de caràcter general d’acord amb la Instrucció de la Gerència
Municipal de regulació de les fórmules de valoració del preu en la contractació pública
municipal de data 22/06/2017.
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La puntuació que s’atorga no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de
l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la
Gaseta del dia 16 de març.

Per valorar les proposicions presentades es tindrà en compte el preu sense IVA ofertat pels
licitadors com a criteri directament vinculat a l’objecte del contracte, podent reduir el cost,
(com per exemple en les partides de marge empresarial i despeses generals), per la qual
cosa poden presentar una oferta econòmica que millori el preu/unitat de la obra.
La consideració de propostes anormalment baixes es resoldrà d’acord amb l’article 149 de la
LCSP, així com amb l’ establert a la Instrucció de la Gerència Municipal de regulació de les
fórmules de valoració del preu en la contractació pública municipal, aprovada el dia 22 de
juny del 2017.
Per reducció del termini d’execució d’obres al centre compreses exclusivament a la segona
fase d’implantació de la obra en el centre, i que es preveuen en 3 mesos. Ponderació: fins a
35 punts.
Amb aquest criteri es pretén garantir l’execució dels treballs que afectaran les activitats del
centre, amb la major brevetat possible.
Només es comptaran els dies a reduir dins del termini d’execució d’obres al centre i més
concretament el previst a la segona fase d’implantació de la obra en el centre, no en el previ
relatiu a la fabricació dels mòduls en taller.
Es puntuarà a raó de 1 punt per cada dia natural de reducció, fins a un màxim de 35 punts.
Per ampliació del termini de garantia. Ponderació: fins a 30 punts.
El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP, tal i com es
defineix a la memòria constructiva (apartat MD.03.03.02) del Projecte Executiu.
Es valorarà a raó de 5 punts per cada trimestre d’increment de garantia, fins un màxim de 30
punts.
Tenint en compte la relació qualitat/preu de l’obra, es creu convenient augmentar el termini
de garantia de la mateixa.


Subcontractació

L’empresa contractista podrà subcontractar els treballs especialitzats i que per les seves
característiques siguin necessàries per a l’execució de les feines.
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Projecte As-built
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L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte As-built en un termini no superior a un
mes des de l’acta de recepció de les obres.



Termini acta de comprovació del replanteig

Un cop adjudicat el contracte, se signarà l’acta de comprovació del replanteig en una data
adequada per ajustar l’execució al període de tancament del centre. Aquesta signatura no
podrà ser superior a 1 mes des de la formalització tal com recull l’article 237 de la LCSP.


Penalitats per morositat en el compliment del termini total

Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es produeix
pel contractista demora respecte el compliment del termini total, la penalitat diària sigui de
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, l’IVA exclòs, penalitat establerta
com a tipus en l’apartat 3 de l’article 193 LCSP.


Revisió de preus

En aquest contracte no hi haurà revisió de preus.


Mesa de Contractació

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu
coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les següents:
-Titular 1: el Director de Llicències i Espai Públic, el Sr. Albert Bassas Parcerisas.
-Substitut/a 1: la Cap de Projectes d’Obres i Manteniment, na Berta de Roda i Cuscó.
-Titular 2: la Cap del Departament d’ Obres i Manteniment, n’Eva Maria Julian Garcia .
-Substitut/a 2: el Tècnic de Projectes d’Obres i Manteniment, el Sr. Oriol Rams i Colomés.


Responsable del contracte

La persona responsable del seguiment del contracte, d’acord amb la previsió de l’article 62
LCSP, a qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització
dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar-se la seva correcta realització, és n’Eva Maria Julián Garcia, Cap
del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de les Corts.
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Condicions especials d’execució

Com a condició especial d’execució del contracte de caràcter mediambiental i en aplicació
de l’article 202 LCSP és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en projectes d’obres de 2015 per tal d’aconseguir:
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1) La gestió eficaç dels recursos hídrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la captació
fins a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises).
2) La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus
basades en el s principis de l’economia circular.
3) L’aplicació del Dret de manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.
Les condicions especials d’execució del contracte de caràcter socials són les següents:
1) Pagament del preu a les empreses subcontractades.
2) Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.


Protecció de dades de caràcter personal

L’empresa adjudicatària haurà de tractar dades personals i identificatives com les relatives a
DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon,
signatura, núm. reg. personal, signatura electrònica etc.
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te
associat un risc equivalent a la categoria “nivell baix” tal com està definit pel Responsable de
Seguretat Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.
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