ANUNCI
Del Consell Comarcal del Baix Camp pel qual es fa pública la licitació del servei de Direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu de
l’ampliació de l’EDAR de Cambrils.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Número d’identificació: 8100810007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Baix Camp
d) Tipus de poder adjudicador. Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta. No
g) Número d'expedient: C 12/2018

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Domicili: Doctor Ferran, 8
c) Localitat i codi postal: Reus CP: 43202.
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977327155.
f) Adreça electrònica: ccbaixcamp@baixcamp.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewD
etail&idCap=10248462
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 24 de setembre
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:30
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: la prestació dels serveis de direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut de l’obra d’ampliació de l’EDAR de Cambrils, de conformitat amb el
Projecte constructiu.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats:
No.
d) Lloc d'execució: EDAR de Cambrils
e) Termini d'execució: màxim 8 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: CPV 71247000-1 Supervisió del treball de construcció
h) Codi NUTS: ES514
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert

e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 50.000,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 per cent del preu final ofert, exclòs l’impost sobre el valor afegit
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No procedeix
b) Solvència:
Acreditació de la solvència econòmica i financera:
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 50.000 euros.
Acreditació de la solvència tècnica:
- Director d’obra.
Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau mig com a mínim, amb
competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a
la direcció d’obres hidràuliques. Experiència Mínima en treballs similars: 1 obra similar, els
últims 5 anys Dedicació al projecte: segons necessitat per garantir la bona execució de
l’obra, com a mínim el 10% de la jornada laboral (es considera una jornada laboral de 40
hores/setmana, per tant 4 hores/setmana)
- Ajudant de direcció d’obra.
Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau mig com a mínim, amb
competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a
la direcció d’obres hidràuliques. Experiència Mínima en treballs similars: 1 obra similar, els
últims 5 anys. Dedicació al projecte: mínim el 30% de la jornada laboral (es considera una
jornada laboral de 40 hores/setmana, per tant 12 hores/setmana)
-Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra.
Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau mig com a mínim, a més de la
titulació necessària per realitzar les tasques de Coordinador de Seguretat i Salut a l’obra.
Experiència Mínima en treballs similars: 1 obra similar, els últims 5 anys. Dedicació al
projecte: mínim el 15% de la jornada laboral (es considera una jornada laboral de 40
hores/setmana, per tant 6 hores/setmana)
La naturalesa del servei a justificar és la direcció d’obres de les característiques següents:
Classificació segons el RGLCAP abans de la modificació pel RD 773/2015:
Grup: K Subgrup: 8 Categoria: D o superior
Classificació segons el RD 773/2015:
Grup: K Subgrup: 8 Categoria: 3 o superior
CPV: 39370000-6 Instal·lacions de tractament d’aigües

-9 Criteris d’adjudicació: Objectius
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: No
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 24 de setembre a les 14.30 hores
b) Documentació que cal presentar: La que s’estableix als plecs
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Mitjançant el sobre digital.
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: No
f) Criteris objectius de selecció dels candidats. Els que s’estableixen als plecs
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Lloc: C. Doctor Ferran,8, 43202 Reus
c) Data: 26 de setembre
d) Hora: 11.00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català/Castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs. Junta de Govern del Consell Comarcal del
Baix Camp
b) Adreça. C. Doctor Ferran, 8 43202 Reus
c) Termini per presentar recurs. 1 mes si l’acte és exprés
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