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INFORME DE NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ MENOR
Petició de contracte núm.:
Objecte:

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

Tipus de contracte: Obres

PROJECTE MILLORES D'ACCESSIBILITAT A LA PLAÇA DE SARRIÀ

Pressupost net
Capítol:

P2002759

6

(sense IVA):

36.661,41 € Tipus d’IVA: 21,00 % Pressupost de licitació

Programa: 15344 CPV

(codi i literal):

(IVA inclòs):

44.360,31 €

45340000-2 Treballs d'instalació de baranes, pasamans i
dispositius de seguritat

Aquesta contractació consisteix en l'instal·lació de 3 noves baranes, renovació de les bandes de contrast dels graons
i nova col·locació de paviment podotàctil direccional PTI abans i desprès de cada tramada de graons. Es contractaran
els serveis d'una empresa per fer l'obra de serralleria i tractament superficial del paviment per aconseguir les millores
d'accessibilitat definides al Projecte amb la finalitat de facilitar l'accés de tots els vianants a l'Esglèsia de Sant Vicenç
de Sarrià. La durada prevista del contracte serà de 7 setmanes, 4 de treballs a taller (per fer les baranes) i 3 setmanes
in situ per fer la instal·lació de tots els elements abans descrits.
Antecedents
Aquest contracte és necessàri perque cal incorporar els requisits d'accessibilitat a aquest espai d'accés a l'Esglèsia de
Sant Vicenç de Sarrià. Les dues baranes existent actualment no compleixen els requisits de la normativa vigent i la
seva situació a un lateral de les escales no facilita l'accés a tothom que arriba. Per altra banda, les bandes rugoses de
contrast dels graons cal repintar-les tots els anys i amb aquesta intevenció es faran amb el material i de manera que
durin per sempre. S'afegeix un nou element que és la banda de paviment podotàctil direccional abans i desprès de
cada tram de graons. Es tracta d'una obra de millora que entra dins del Capítol 6 d'Inversió a la Via Pública al Districte
de Sarrià - Sant Gervasi que porta a terme l'Ajuntament de Barcelona.
L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació, i esdevé una unitat
funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.

Lloc i realització de la prestació
Aquesta obra es realitzara una part als tallers de l'empresa adjudicatària i una altra part a la via pública, exactament
a l'àmbit definit en Projecte, a les escales davant de l'Esglèsia de Sant Vicenç de Sarrià.
Inici de les prestacions i termini d’execució
Aquesta prestació s'iniciarà el primer dia laboral desprès de la data d'adjudicació i finalitzarà en 7 setmanes, a partir
d'aquesta data.
Prescripcions tècniques d’execució del contracte
Per tal de definir les prescripcions tècniques s'adjunta el PROJECTE MILLORES D'ACCESSIBILITAT A LA PLAÇA DE
SARRIÀ.
Al projecte queda definit en qué consisteix l'obra de forma detallada i amb els materials i necessitats de cada un dels
elements que cal instal·lar, per obtenir una correcta execució de l'obra amb les característiques sol·licitades.
El projecte consta d'amidaments i pressupost amb la descripció detallada de cadascuna de les partides.
Criteris d’adjudicació
Es defineix un criteri únic d'adjudicació per preu (seguint directriu de la Direcció de Contractació); es valora el
pressupost més baix, sense acceptar baixes superiors al 15%, donat que els amidaments i pressupost estan ajustats
a preus de mercat i la baixa superior a aquest 15% afecta directament a la qualitat dels serveis i del material utilitzat.
Per lo que fa a detalls i materials han d'ajustar-se als definits en projecte.
El termini d'execució cal que s'ajusti al definit en projecte i si pot ser, es redueixi.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Elisabet Boleda Marti, Tècnic, el dia 08/10/2020 a les 10:18, que informa;
Sr. Jordi Fargas Soler, Cap de Departament, el dia 08/10/2020 a les 10:37, que informa.
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Selecció del proveïdor/a
Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat mitjançant
procediment de licitació de lliure concurrència.
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació. (https://licitacions.bcn.cat/)

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

No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta.
L’oferta s’haurà d’emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta. L’oferta haurà d’estar degudament
signada per la licitadora.
El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d’enviament de petició
d’oferta.
Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant d’acord amb el previst
a la LCSP.
Signatura,

Elisabet Boleda i Martí
Arquitecta del Departament d'Obres i Manteniment
Districte Sarrià - Sant Gervasi

A Barcelona 7 d'octubre de 2020

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Elisabet Boleda Marti, Tècnic, el dia 08/10/2020 a les 10:18, que informa;
Sr. Jordi Fargas Soler, Cap de Departament, el dia 08/10/2020 a les 10:37, que informa.

Pàg. 2 (de 2)

