Expedient C 11/2018

Serveis Tècnics
Informe de necessitats contractuals

Identificació de l’expedient
Expedient número C 11/2018, relatiu a la contractació del servei de direcció i coordinació de seguretat i salut
de les obres d’ampliació de l’EDAR de Cambrils.

Fets
Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin necessaris per complir i dur a terme
els seus fins institucionals. A aquest efecte, és necessari que es detalli la naturalesa i extensió de les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les.

Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d’ara endavant LCSP), correspon determinar amb precisió
la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, que són les següents:
1. Necessitat i idoneïtat del contracte. (articles 28, 63.3a, 116.1, 116.4e LCSP)
Les necessitats administratives a satisfer es contenen en el Projecte constructiu de l’ampliació de l’EDAR de
Cambrils. Principalment, mitjançant l’execució de l’obra el que es pretén és l’ampliació de capacitat d’aireació
al reactor biològic així com un estudi dels diferents punts de l’Edar que puguin millorar aquest impacte
ambiental, com ara una ampliació a la deshidratació, al emmagatzematge de fangs o bé al pou de recepció de
cubes, per tal de reduir les emissions d’olors de la instal·lació.
La contractació de la direcció facultativa, consistent en la direcció d’obra i direcció executiva i, la contractació
de la coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, respon a les necessitats
normatives i tècniques del projecte a executar.
2. Insuficiència de mitjans (serveis). (articles 63.3a,116.4f LCSP)
És necessari externalitzar aquest servei en tant que la majoria de tasques que requereix per a la seva execució
no és possible realitzar-les des del propi Consell Comarcal. El Consell Comarcal no disposa dels mitjans
personals ni materials necessaris per a realitzar les tasques que es proposen dur a terme.
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3. Consultes preliminars del mercat. (article 115 LCSP)
No s’han realitzat estudis previs de mercat o consultes al sector.
4. Responsable del contracte. (article 62 LCSP)
El responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada és la
persona que ocupi la gerència del Consell Comarcal del Baix Camp, de conformitat amb l’article 62 de la LCSP
i exercirà les seves facultats d’acord amb allò que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.
5. Objecte del contracte. (article 99 LCSP)
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de direcció i coordinació de seguretat i salut de l’obra
d’ampliació de l’EDAR de Cambrils, de conformitat amb el Projecte constructiu.
6. Lots. (articles 99, 116.4g LCSP i 5 Dl 3/2016)
Tenint en compte l’objecte del contracte, no és considera adequat la seva divisió en lots. En pro de la bona
execució del projecte és convenient que el dugui a terme el mateix operador econòmic. Per aquest motiu,
l’objecte del contracte no és fraccionable i constitueix una unitat funcional.
7. Codi CPV.
CPV 71247000-1 Supervisió del treball de construcció
8. Durada. (article 29 LCSP)
Formalitzat el contracte, l’inici del mateix començarà a l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del
replanteig i inici de l’obra d’ampliació de l’EDAR de Cambrils, ja que és un contracte complementari del de
l’obra.
Les obres hauran d’estar completament executades en el termini màxim de vuit (8) mesos, a comptar des de
l’inici d’execució de les mateixes.
9. Subrogació en contractes de treball. (article 130 LCSP)
No procedeix en aquesta contractació.
10. Finançament. (articles 116.3, 117, DA3ª LSCP)
Partida del Pressupost on s’imputa la despesa: 2018.01.170.61902
Obra i direcció d’obra finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
11. Pressupost base de licitació. (article 100 LCSP)
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de
60.500,00€IVA inclòs.
12. Valor estimat. (articles 101,116.4d)
50.000,00 euros (sense IVA)
13. Revisió de preus. (article 103 LCSP)
En aquesta contractació no procedeix la revisió de preus.
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14. Procediment d’adjudicació.(articles 116.4a, 131)
El procediment d’adjudicació serà obert.
15. Tramitació. (articles 116, 117, 119, 120 LCSP)
Ordinària.
16. Habilitació professional. (article 65.2 LCSP)
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
17. Solvència econòmica i financera. (articles 74, 87,116.4c)
L’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant l’acreditació
del volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o inici de les activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import
igual o superior a 75.000 euros.

18. Solvència tècnica o professional.(articles 74, 88, 89, 90, 116.4c)
L’acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l’experiència el la realització de 3 treballs o serveis
del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte i s’acreditarà mitjançant una relació dels
principals efectuats en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i
el destinatari, públic o privat.
La naturalesa de les obres per acreditar l’experiència mínima és la següent:
Classificació segons el RGLCAP abans de la modificació pel RD 773/2015:
Grup: K Subgrup: 8 Categoria: e
Classificació segons el RD 773/2015:
Grup: K Subgrup: 8 Categoria: 4
CPV: 39370000-6 Instal·lacions de tractament d’aigües
19. Classificació. (articles 74,77,116.4b)
No es requereix per aquesta licitació.
20.Variants. (article 142 LCSP)
No s’admet la presentació de variants.
21. Criteris d’adjudicació. (articles 116.4c, 145, 146 LCSP)
1. CRITERIS ECONÒMICS (70 punts) (Annex I)
La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades econòmiques de
cada oferta amb una puntuació màxima de 70 punts al preu més econòmic i la resta d’ofertes obtindran la
puntuació proporcionalment.
La fórmula aplicable a efectes de puntuació econòmica és:
P = 70 * ( 1- ((P0-P0min)/ P0min))
P0min = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses
P0 = Preu de licitació ofert
2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ TÈCNICS (30 punts)
La valoració tècnica de l’oferta es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels punts i criteris que es descriuen en aquest
document, amb una puntuació màxima de 30 punts.
Les ofertes es classificaran en ordre decreixent segons la valoració tècnica, aplicant criteris quantitatius i/o
qualitatius de cada aspecte i atenent el grau de coneixement i les singularitats pròpies de les obres a executar,
així com a la coherència tècnica general.
En la valoració de l’oferta tècnica s’aplicaran els següents barems:
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2.1 Acreditar visita a les instal·lacions (0-2 punts)
S’haurà d’aportar un justificant, signat per la persona que designi el responsable del contracte, d’assistència a
la jornada fixada per dur a terme la visita a les instal·lacions. Obtindrà 2 punts el licitador que acrediti
l’assistència i 0 punts el licitador que no l’acrediti 2.2. Estructura Organitzativa (0 – 28 punts):
2.2.1 Organigrama (0 – 10 punts),
Es valorarà fins a 10 punts si formen part de l’organigrama de l’obra el personal següent, amb una dedicació
del 10% de la jornada laboral com a mínim, comptant 2,5 punts per cadascun d’ells:
- Tècnic adjunt al Director d’obra: Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau superior o mig
amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a la direcció
d’obres hidràuliques. (2,5 punts)
-Tècnic especialista en equips electromecànics i caldereria: Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria
de grau superior o mig amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques
corresponents a la definició dels diferents equips electromecànics i caldereria, així com les corresponents al
control de qualitat a realitzar als mateixos durant la seva fabricació, recepció, instal·lació i posada en
funcionament. (2,5 punts)
- Tècnic especialista en instal·lacions elèctriques: Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau
superior o mig amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a
la definició de les instal·lacions així com les corresponents al control de qualitat a realitzar als mateixos durant
la seva fabricació, recepció. (2,5 punts)
- Tècnic especialista en automatització i telecontrol: Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de
grau superior o mig amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques
corresponents a la definició del sistema d’automatització i telecontrol. (2,5 punts)
2.2.2 Dedicació de la jornada laboral (0 – 6 punts)
Es valorarà fins a 3 punts si el Director d’Obra té una dedicació a l’obra del 100% de la jornada laboral, i es
valorarà de forma proporcional si ofereix una dedicació superior al 60% (que és el mínim exigit al Plec de
condicions tècniques) però inferior al 100% de la jornada.
Es valorarà fins a 3 punts si el Coordinador de Seguretat i Salut te una dedicació de la jornada laboral en l’obra
del 100%, i es valorarà de forma proporcional si ofereix una dedicació superior al 40% (que és el mínim exigit
al Plec de condicions tècniques) però inferior al 100% de la jornada.
2.2.3 Qualificació (0 – 6 punts)
Es valorarà amb 3 punts si el Director d’obra té titulació d’enginyeria de grau superior.
Es valorarà amb 3 punts si el Coordinador de Seguretat i Salut, te titulació d’enginyeria de grau superior.
2.2.4 Experiència (0 – 6 punts)
Es valorarà fins a 3 punts si el Director d’obra disposa d’una experiència superior a la mínima exigida al Plec (3
obres similars). Si l’experiència mínima demostrada és de quatre obres similars en quantia econòmica i amb
la mateixa classificació empresarial a la que es proposa a l’objecte d’aquesta licitació es valorarà en 1,5 punts;
en cas de que siguin cinc, o més, es valorarà en 3 punts.
Classificació segons el RGLCAP abans de la modificació pel RD 773/2015:
Grup: K Subgrup: 8 Categoria: e
Classificació segons el RD 773/2015:
Grup: K Subgrup: 8 Categoria: 4
CPV: 39370000-6 Instal·lacions de tractament d’aigües
Es valorarà amb 3 punts si el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra disposa d’una experiència superior a
la mínima exigida al Plec (3 obres). Si l’experiència mínima demostrada és de quatre obres similars en quantia
econòmica i amb la mateixa classificació empresarial a la que es proposa a l’objecte d’aquesta licitació es
valorarà en 1,5 punts; en cas de que siguin cinc, o més, es valorarà en 3 punts.
Classificació segons el RGLCAP abans de la modificació pel RD 773/2015:
Grup: K Subgrup: 8 Categoria: e
Classificació segons el RD 773/2015:
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Grup: K Subgrup: 8 Categoria: 4
CPV: 39370000-6 Instal·lacions de tractament d’aigües
22.Comité d’experts-organisme tècnic especialitat. (article 146.2a LCSP)
Degut a que els criteris només són avaluables de manera objectiva, no serà necessària la constitució d’un
comitè d’experts o organisme tècnic especialitzat.
23. Modificacions del contracte. (articles 203, 204 LCSP)
No hi ha modificacions previstes per a aquest contracte.
24. Condicions especials d’execució.(articles 116.4c, 122.2,202, 217.1 LCSP)
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa contractista
seran les següents:
1. Es garantirà la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius
sectorials i territorials aplicables.
2. S’aplicaran mesures pera prevenir la sinistralitat laboral.
25. Obligacions contractuals essencials. (articles 76.2, 202, 211f LCSP)
S’atribueix a les condicions especials d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes
establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
26. Penalitat específiques. (articles 76.2, 192.1, 193.3, 202.3 LCSP)
S’establiran segons els articles 193 i 194 de la LCSP.
27. Causes de resolució. (article 211.1f LCSP)
Les causes de resolució són les establertes a l’article 211.1 i 313 de la LCSP.
28. Cessió del contracte. (article 214 LCSP)
No s’admet la cessió del contracte.
29. Subcontractació. (article 215, DA51 LCSP)
No s'admet la subcontractació de l'execució de prestacions del contracte.
30. Repercussions econòmiques del contracte. (DA 3.3 LCSP)
La despesa serà d’inversió.

Per això,
Proposo
A l’òrgan de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, iniciar el procediment d’adjudicació del
contracte, per ser necessari pel compliment i realització dels seus fins institucionals, per a la satisfacció dels
quals no es disposa dels mitjans propis adequats.

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns lliuro aquest informe.
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