Institut Barcelona Esports

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

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

Dades del contracte
Petició del contracte: P2100172
Obres
Tipus contracte:
Actuacions millora accessibilitat - CM Beisbol
Objecte:
Pressupost de licitació (IVA inclòs) . . . 38.351,28 €
IVA tipus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 %
Pressupost net (sense IVA) . . . . . . . 31.695,27 €
Acció inversora

P.11.6002.01 de Gran Manteniment

Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador

Antecedents
El Camp Municipal de Beisbol Pérez de Rozas, des de la seva construcció, pateix un
assentament produït per les característiques del subsòl. Aquest fet implica que cada any es
produeix una variació entre els elements amb fonament profund i altres sense fonament (o
superficial), que es concreta en un diferencial d'uns 12mm/anys. Aquest assentament
diferencial es destaca especialment a la zona del soterrani.
Entre els treballs a realitzar per a la millora de les instal·lacions existent al Camp Mpal. de
Beisbol és necessari solucionar les barreres arquitectòniques existents a l'edifici a nivell del
camp (soterrani), que són conseqüència d'aquest assentament.
L'espai d'instal·lacions en el soterrani no té paviment continu, és de terra amb una superfície
cada cop, és irregular. Aquest fet perjudica el funcionament del centre a l'hora de fer el
manteniment i no permet utilitzar aquest espai com a magatzem. Això fa necessària l'execució
d'un nou paviment en aquesta zona.
Per accedir al passadís cobert que dona als vestidors, s'ha d'executar una rampa metàl·lica a
cada costat de la plataforma salvant el desnivell produït per l'assentament.
També s'ha d'executar un canal, que faciliti l'evacuació d'aigua de pluja que es filtra pels
gabions de l'espai d'instal·lacions, i els treballs de sanejament de l'estructura de formigó armat
d'aquesta zona per evitar el seu deteriorament.
L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme
l'objecte del contracte.
Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com s'ha
especificat en la descripció de l'objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni
fraccionat per evitar les regles generals de contractació.
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Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de millora d'accessibilitat a la planta pista del
Camp Municipal de Beisbol Pérez de Rozas.

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

Els treballs a executar són els següents:


Nou paviment a planta soterrani (Nivell camp) amb canal de recollida connectada al
sanejament.



Reparació de l'estructura de formigó armat a l'espai de gabions del soterrani.



Reparació de l'estructura de formigó armat a l'espai de gabions del soterrani.



Dues rampes metàl·liques d'accés a passadís cobert a nivell de pista.



Control de Qualitat i Seguretat i Salut

Prescripcions tècniques:
A continuació es detalla la descripció de les partides del pressupost, aquestes partides estan
incloses al projecte executiu adjunt d'on s'han de treure les partides a valorar:
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Altres requeriments:


En el preu de cada partida de l’oferta s’inclou la mà d’obra i els elements auxiliars
corresponents.



Els materials i la forma d’executar els treballs estaran sotmesos a les corresponents
normatives de caràcter obligatori.

Lloc de realització de la prestació
Els treballs es realitzaran al Camp municipal de Beisbol Pérez de Rozas, situat al carrer Pierre
de Coubertin, 9-11 amb codi postal 08038 del Districte de Sants - Montjuïc de Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d’execució
El termini per executar les obres comença a partir de la data d’adjudicació del contracte i
finalitzaran abans del 31 de desembre de 2021.

Criteris d’adjudicació
El criteri d'adjudicació és:
- El preu.
Com a responsable del contracte es designa en Carles Ventura, Cap de Projectes i Obres.

Selecció del proveïdor/a
Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a
preus de mercat a empreses del sector.
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Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació
(https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta.

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

L’oferta i el pressupost hauran d’estar degudament signats per la licitadora.

Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà de forma agregada en el
Perfil de Contractant d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.

Carles Ventura Cabús
Cap de Projectes i Obres
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