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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA i COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUD DEL:
PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA
RENOVACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS
.

A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Constitueix l'objecte d'aquesta contractació, la prestació del servei de:





Redacció de projectes
Direcció d’obra executiva.
Estudi de seguretat i salut.
Coordinació de seguretat i salut.

De les diferents obres compreses en l’Operació “PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA

ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS”, de conformitat amb les especificacions que
es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques.
En virtut de la Resolució de l’IDAE del dia 05/03/2019, en referencia al Projecte núm. DIAE: FEDER-EELL2018, amb registre 2100, localitzador 67AAAA. Data de registre 26-7-17, es va concedir a l’Ajuntament
d’Alcarràs un ajut regulat per la convocatòria efectuada per R.D. 616/2017, de 16 de juny, que regula la
concessió directa de subvencions a projectes singulars d'Entitats locals que afavoreixin el pas a una
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020,
modificada pel R.D. 1516/2018, de 28 de desembre, Dins l'actuacions que composen el projecte singular
subvencionable: corresponent a la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i
senyalització exterior, per finançar projecte plantejat en el cas que el mateix resulti seleccionat en aquesta
convocatòria, denominat PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS
SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS.
Divisió en lots: No s’ha procedit a la divisió en lots per raons de idoneïtat tècnica en l’execució global de tot
el projecte, i segons consta justificat en el corresponent informe que consta a l’expedient.
Codificació del contracte: CPV:
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel
qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE
del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la
revisió del CPV, són:

Ajuntament d’Alcarràs. Pl. Església, núm. 1. C.P. 25180. Alcarràs. Comarcal del Segrià (Lleida).
Correu electrònic: ajuntament@alcarras.cat . Seu electrònica: www.alcarras.cat / Tlfn. 973.790.004 / Fax. 973.791.431.
NIF. P2501100H / Núm. Reg. 1250117.

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
planentidadeslocales@idae.es
Una manera de hacer Europa

2
-71520000-9 (serveis de supervisió d’obres).
-71242000-6 (elaboració de projectes i dissenys, pressupostos).

B. DADES ECONÒMIQUES

B.1. Determinació del preu
D’acord amb les especificacions del PPT.

B.2. Valor estimat del contracte (VEC)

El valor global de la redacció de projectes, estudi i coordinació de seguretat i salut i direcció d’obra
compresos en l’operació FEDER indicada en l’objecte del contracte és de 41.939,85 EUROS IVA exclòs.

B.3. Pressupost base de licitació
El preu base de licitació és de 41.939,85 €. més el IVA al tipus vigent (21%), per import de 8.807,37 €, és a
dir, un pressupost total de licitació de 50.747,22 €.
En tant que l’objecte del contracte compren diferents conceptes, el preu de licitació global, està composat
per les següents partides:





Redacció de projecte tècnic: 17.974,22 €, més IVA (3.774,59 €), Total: 21.748,81 €
Estudi de seguretat i salut (s’inclou en la redacció del projecte del que formarà part)[A1]
Direcció d’obra executiva: 17.974,22 €, més IVA (3.774,59 €),Total: 21.748,81 €
Coordinació de seguretat i salut: 5.991,41[A2]€. és IVA (1.258,20 €), Total: 7.249,60 €

B.4. Condició suspensiva de l’adjudicació
L’adjudicatari ha de tenir en compte que l'adjudicació de la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i
salut en fase d’execució no es farà efectiva en tant no s’hagi fet efectiva l’adjudicació de les obres o serveis
corresponents. Per tant, en cas de no adjudicar-se finalment les obres o serveis projectats s’aplicaria la
condició resolutòria i quedaria sense efecte la contractació de la direcció d’obra i la coordinació de s.s.

B.5. Condicions específiques de facturació
La redacció del projecte i l’estudi de seguretat i salut es facturarà segons els percentatges següents:
-85,00% a la presentació per a l’aprovació inicial del projecte amb l’informe favorable dels serveis tècnics
municipals a la seva tramitació i/o d’altres organismes que puguin intervenir en la supervisió
-15,00% a l’aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu
La direcció de l’obra es facturarà de la forma següent:
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-90% coincidint amb les certificacions d’obra realitzada, segons la part que correspongui a la proporció de
l’import certificat sobre el pressupost total de l’obra.
- 10% a la liquidació de l’obra
Cal tenir en compte que, en cas de baixa, el percentatge de dita baixa s’aplicarà de forma proporcional
sobre cadascun dels conceptes que integren l’oferta ( -és a dir, dels conceptes de redacció de projecte
bàsic, projecte executiu o direcció d’obra- ).

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C.1. Partida pressupostària: 2019/170/165/6091703 Pressupost 2019.
-Instal·lacions de millores enllumenat públic, estudis i treballs:
-Projecte:

C.2. Expedient d’abast plurianual: No
D. DURADA DEL CONTRACTE
D.1. Termini del contracte:

1.- Per al lliurament de tots els documents, Projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut contemplats en
aquest plec als efectes de la seva aprovació inicial es disposarà d’un termini que en cap cas podrà excedir d’
1 mes, d’acord amb el contingut del PPT.
L’adjudicatari per altra banda, si durant l’exposició pública es formulen al.legacions, estarà obligat a
presentar en el termini de 15 dies des de el requeriment, un text refós per a l’aprovació definiva.
En tot cas no podrà superar el termini total fixat en el contracte per a la realització de la prestació, així com
dels terminis parcials que, en el seu cas, s’haguessin establert en l’oferta del licitador.
2.- El termini de la direcció d’obra i coordinació de la seguretat i salut se supedita a l’execució de les obres
compreses en el seu objecte i, per tant, al termini real d’execució de les mateixes, més el període establert
de garantia i la recepció i liquidació definitiva de les mateixes (estimat en 1 any)

D.2. Possibilitat de Pròrroga:
No es preveu la possibilitat de pròrroga.
Pel que fa als treballs de redacció del projecte els terminis queden establerts d’acord amb les etapes i les
seves fases d’entrega que figuren al Plec de Prescripcions Tècniques.
El pas d'una etapa o fase a la següent es farà efectiva a partir de l'aprovació explícita, per part de l’òrgan
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contractant, dels treballs de la fase anterior.

E. ADMISSIÓ DE VARIANTS
Admissió de variants: No s’admeten variants

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, ex art.159 i concordants LCSP (Llei 9/2017, de 8 de
novembre).

G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
G.1. Classificació empresarial:
Classificacions admeses per a la licitació: No s’exigeix.

G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica exigibles als empresaris no
obligats al requisit de classificació:
A)

Solvència econòmica financera:

Per tal d’acreditar la solvència econòmic - financera, les empreses hauran d’aportar:
- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import de
cobertura mínim de 500.000 € sinistre/assegurat/any. S’acreditarà mitjançant certificat expedit per
l’asseguradora, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i
mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en
els casos en què sigui procedent.

B)

Solvència tècnica:

D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva solvència tècnica i
professional:
1.- Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que constitueixen
l’objecte del contracte (és a dir, s’entén com feines anàlogues haver realitzat serveis tècnics relatius a
instal·lacions d’enllumenat públic i/o de canvi de llumeneres en projectes individuals o inclosos en d’altres
projectes en que s’hagin realitzat instal·lacions d’enllumenat públic) mitjançant aportació de certificats de
bona execució expedits o visats per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o
certificats equivalents o declaració del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals
s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats en el curs
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dels darrers 3 (tres) anys i caldrà que identifiquin el seu import, la data i el destinatari de les feines
realitzades.
Així mateix, és requisit acreditar que en almenys un dels tres darrers anys, l’acumulat dels valors dels
projectes executats en un període anual, sigui igual o superior, al 70% del valor estimat del present
contracte.
Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no pot acreditar haver
executat com a mínim 5 projectes de tipologia anàloga en els darrers 3 anys (haver realitzat serveis tècnics
relatius a instal·lacions d’enllumenat públic i/o de canvi de llumeneres en projectes individuals o inclosos en
d’altres projectes en que s’hagin realitzat instal·lacions d’enllumenat públic).
Els certificats de bona execució, que hauran d’estar expedits per l’òrgan competent o l’empresa destinatària i
hauran d’incloure, com a mínim, les dades següents:




Breu descripció del projecte
Import del projecte executat i el lloc on s’ha portat a terme.
Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.

2.- L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís
s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article
211.1.f) de la LCSP.
Per altra part, el contractista haurà de disposar d’un equip de treball compost com a mínim per les següents
persones i titulacions, d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació i especificats al Plec de clàusules
tècniques:

Redactor del Projecte:

‐
‐
‐

Titulació: El redactor del projecte haurà d’estar en possessió del títol d’Enginyer Industrial
(preferentment especialitat elèctrica o tècniques energètiques), Enginyer elèctric o Enginyer tècnic
elèctric o bé de les titulacions equivalents.
Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol acadèmic oficial.
Caldrà també acreditar tenir una experiència no inferior a 3 anys en la seva professió, i aportar una
relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que inclogui objecte, import,
dates i el destinatari públic o privat d’aquests.

Director/a de l’obra i d’execució:

‐
‐
‐

Titulació: El/la director/a d’obra haurà d’estar en possessió del títol d’Enginyer Industrial
(preferentment especialitat elèctrica o tècniques energètiques), Enginyer elèctric o Enginyer tècnic
elèctric o bé de les titulacions equivalents.
Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol acadèmic
Caldrà també acreditar tenir una experiència no inferior a 3 anys en la seva professió, i aportar una
relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que inclogui objecte, import,
dates i el destinatari públic o privat d’aquests.

Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra:
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‐

‐

Titulació: El/la coordinador/a de seguretat i salut haurà d’estar en possessió del títol d'arquitecte/a,
arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a, d'acord amb les seves competències i
especialitats. Haurà d’aportar títol en arquitectura superior o tècnica o enginyeria superior o tècnica
amb l’especialitat en l’àmbit competencial corresponent o titulació comunitària homologable i en tots
els casos coneixements en prevenció de riscos laborals d’acord amb les funcions a desenvolupar
segons el RD 1627/1997
Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol acadèmic.

G.3. Compromís d’adscripció de mitjans
Caldrà aportar declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el
contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució del
contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP

G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental
No s’exigeix, si bé es podrà presentar acreditació, mitjançant el/s corresponent/s certificats, del compliment
de garantia de qualitat de les tasques a realitzar i/o de gestió mediambiental d’acord amb l’apartat H del
present quadre de característiques, en tant que són objecte de valoració.

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

H.1 Criteris i ponderació

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació
qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que versaran sobre els
aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a
cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa,
són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:
Criteris de valoració automàtica (màxim 75 punts) (Inclosos al sobre C.):
1.- Oferta Econòmica: ............................................................................................. màxim 65 punts
2.- Oferta tècnica. Valoració de currículum professional, especialment referit al coneixement de
la tecnologia LED aplicada a l’enllumenat públic..................................................... màxim 10 punts
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (màxim 25 punts) (Inclosos al sobre B):
3.- Oferta técnica. Valoració Memòria descriptiva de l’execució dels treballs......... màxim 20 punts
4.- Oferta técnica. Anàlisi del cost de la proposta ................................................... màxim 5 punts
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S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 25 punts en la proposta avaluable amb
criteris sotmesos a judici de valor.
La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador. En el cas
que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa
pot acordar-ne la seva exclusió.

H.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim de 75 punts):

H.2.1 Oferta econòmica
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament, inclosos al sobre C.
Les ofertes econòmiques aniran signades electrònicament pels licitadors i es puntuaran de
conformitat amb la fórmula següent, essent la puntuació màxima de 65 punts:
P i = P max x B i x K
On:
P i = Puntuació que atorga la fórmula.
P max = Puntuació màxima establerta al plec de clàusules.
B i = % de la baixa de l’oferta que es puntua.
K = Valor fixat en funció de la baixa màxima esperada. En aquest cas es fixa un valor k de 5
segons la justificació següent:
‐
‐

Si la baixa màxima presentada es troba dins del llindar del 0% al 20 % s’aplicarà la
fórmula indicada.
Si la baixa màxima es troba per sobre d’aquest llindar, el valor K no serà el predeterminat
sinó que K es recalcularà segons la següent fórmula:

K = 1 / B max. (% baixa màxima).

En qualsevol cas, les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
H.2.2. Valoració de qualificació i experiència personal que afecti d’una manera significativa
a la millor qualitat i execució de l’objecte del contracte, especialment referit al coneixement
de la tecnologia LED aplicada a l’enllumenat públic ................................................... 0 a 10
punts
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L’oferent aportarà currículum professional, que ha d’incloure especialment el coneixement de la
tecnologia led aplicada a l’enllumenat públic, a tal efecte acreditarà fefaentment:
a) Haver participat en tasques d’investigació en tecnologia led aplicada a E.P.
b) Haver participat en tasques de divulgació de la tecnologia led aplicada a E.P.
S’acreditarà amb certificats o d’altres documents fefaents que acreditin les activitats realitzades
en els darrers 3 anys.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació, i no es
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària.
*Sistema de valoració:
Descripció

Puntuació per activitat

Haver participat en tasques d’investigació en tecnologia led aplicada
a E.P.

1 punt per tasca.

Haver participat en tasques de divulgació de la tecnologia led
aplicada a E.P

1 punt per tasca.

Màxim de puntuació conjunta de 10 punts.
H.3 Descripció dels criteris de valoració sotmesos a judici de valor (màxim de 25 punts):

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines DINA4, és a dir, 10
fulls a doble cara o 20 fulls a un sola cara, mida Arial 11 amb interlineat simple.
L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí
que només es tingui en consideració la informació continguda en les 20 primeres pàgines.
Si dins d’aquest sobre es vol incorporar CV del personal assignat al contracte, es podrà fer com
un annex independent de l’oferta i no computarà dins de les 20 pàgines esmentades.

H.3.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs..................................... 0 a 15 punts
Elaboració d’una memòria descriptiva sobre el procés d’execució dels treballs, on es demostri el
coneixement i comprensió de les tasques a desenvolupar. Es pretén concretar el nivell de
coneixement que tingui el licitador de les peculiaritats i dificultats dels treballs a executar o
d’altres de característiques equivalents a l’objecte de la licitació.
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Caldrà detallar, com a mínim, els següents aspectes:

‐
‐
‐
‐
‐
‐

les tasques a realitzar en cadascuna de les fases i de les fites a aconseguir.
el contingut dels documents dels treballs a realitzar en cadascuna de les seves fases.
sistemàtica del control intern que utilitzarà pel desenvolupament dels treballs
identificació dels agents que cal tenir en compte durant el procés d’execució dels treballs
i descripció dels processos d’integració en els treballs
descripció de la metodologia per gestionar la validació per part del promotor de les
diferents fases del projecte i de les modificacions, això com per gestionar incidències.
realitzar un control i seguiment de l’enllumenat instal.lat un cop transcorregut l’any de
garantia i per realitzar la recepció definitiva de les instal.lacions, valorant-se la justificació de
lles propostes de control i seguiment, així com de les propostes d’actuació per correccions.
Fins al 5 any des de la recepció de les obres.

Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació, i no es
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària.
*Sistema de valoració:
Descripció
Memòria completa, exhaustiva, detallada i adequada.

Coneixement
Tasques

i

10,00

Memòria detallada, correcta i coherent

7,5

Memòria bàsica i coherent

5,00

Memòria amb contingut poc rellevant

2,5

No aporta o amb informació no rellevant

0,00

Proposta de control i seguiment. (1 punt per any).
valorant-se la justificació de lles propostes de control i
seguiment, així com de les propostes d’actuació per
correccions.

comprensió

Màxim 5 punts.

No es valorarà aquella documentació que no respongui a l’apartat en què es troba.
H.3.2 Anàlisi del cost de la proposta. ............................................................ 0 a 10 punts
L’oferent exposarà la metodologia que emprarà per a la quantificació econòmica del cost de
l’obra en diferents fases del procés de redacció, per a permetre conèixer i controlar el seu
cost en tot moment.
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Es puntuarà la metodologia per quantificar el cost de la proposta conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:

−

Fiabilitat, fins a 8 punts. Per fiabilitat s’entendrà el sistema que s’emprarà per
confeccionar cadascun dels preus de referència, per tal que els mateixos siguin
ajustats i proporcionals a mercat, sense generar preus irreals, així com la
sistemàtica que emprarà per a la confecció de la descripció de les partides,
garantint que les mateixes incorporen tots els elements necessaris per a la seva
total execució, sense que apareguin elements no previstos i de necessària
execució per la complerta realització de la unitat.

−

Complitud, fins a 5 punts. Per complitud s’entendrà l’adequació de un calendari de
presentació de pressupostos parcials del projecte en cada una de les fites que es
considerin importants, incorporant els elements treballats fins al moment.
Entenent els pressupostos parcials elaborats amb els preus de referencia i no
amb ratis.

−

Estructuració, fins a 2 punts. Per estructuració s’entendrà la propietat que permeti
poder conèixer amb detall l’impacte de canvis en unitats que composen el
pressupost, de forma coherent i detallada, als efectes de poder conèixer i
controlar, en qualsevol moment, la repercussió de qualsevol canvi sobre el cost
global de cadascuna de les diverses opcions.

Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació, i no es
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària.
*Sistema de valoració:
Descripció

Fiabilitat

Complitud

Estructuració

Metodologia
exhaustiva
i
coherent, es considera que
garanteix de forma òptima
l’objectiu

5,00

3,50

1,50

Metodologia
correcta
i
coherent, tot i que es
considera que no garanteix
l’objectiu

3,00

2,00

1

Presenta
bàsica

metodologia

1,00

1,00

0,50

No aporta o amb informació
incongruent o insuficient

0,00

0,00

0,00

una
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I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE BAIXA
ANORMAL

• Determinació de propostes en situació de baixa anormal
Es refereix únicament a les ofertes econòmiques. En cas que l’òrgan de contractació presumeixi
que una oferta resulta inviable per haver estat formulada en termes que la facin anormalment
baixa, només podrà excloure-la del procediment prèvia tramitació del procediment establert a
l’article 149 LCSP.
Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos, s’estarà als criteris per apreciar les
ofertes desproporcionades o temeràries, que estableix l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord
amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa, i
això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s
empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.
• Procediment en cas de propostes en baixa anormal
Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi presentat,
per termini suficient, perquè justifiqui i desglossin raonadament i detalladament la valoració de
l’oferta, precisant les condicions de la mateixa, en particular en allò que es refereix al baix nivell
de preus, o de costos o de qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat.
Lògicament, caldrà que justifiqui especialment aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs
han portat a què l’oferta de l’empresa sigui considerada anormalment baixa.
La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que
resultin pertinents als efectes indicats.
En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.

J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES

J.1. Característiques formals de la documentació tècnica:
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No
J.2. Altre documentació a presentar:
No
K. GARANTIA PROVISIONAL

No s’exigeix la constitució de garantia provisional (art.106 del LCSP) i art.159.4 b), respecte del
procediment obert simplificat.

L. GARANTIA DEFINITIVA

•

Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5%
del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la oferta de
l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es preveu que la garantia
definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi
resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb
el contingut dels presents Plecs.

•

Forma de constitució: En alguna de les formes establertes al PCAP

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

M.1 L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el
personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les
persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i aquell haurà
de substituir-la en el termini més breu possible.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Ajuntament, o per a tercers, de
les omissions, errors, mètodes inadequats en l’execució del contracte.
M.2 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual:
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L’adjudicatari haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte si és el cas, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectius que els resulti d’aplicació.
Tenint en compte que la presentació del projecte que constitueix una part de l’objecte
contractual, pot passar per emprar suports tradicionals com el paper, la qual cosa
compromet els valors mediambientals, s’exigeix la presentació per mitjans electrònics.
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que declari
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del
contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació de
les persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides a
tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA
No és d’aplicació.

O. SUBCONTRACTACIÓ
La subcontractació no pot ultrapassar el 60,00% del valor estimat del contracte (IVA exclòs), de
conformitat amb el que disposa l’article 215 i següents de la LCDP.
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte del
contracte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil
empresarial, definit per referencia a les condicions de solvència professional o tècnica dels
subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.

P. REVISIÓ DE PREUS
El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que
disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei 2/2015, de 30
de març, de desindexació de l’economia espanyola.
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Q.TERMINI DE GARANTIA
Termini:
a) Pel que fa a la redacció del projecte executiu, 6 mesos des de la data de lliurament i recepció
a conformitat dels treballs. Durant aquest termini del garantia l’ens contractant podrà comprovar
que el treball realitzat s’ajusta a les prescripcions tècniques establertes per a la seva execució i
compliment al present Plec i al PPT.
b) Pel que a les direccions tècniques, 12 mesos des de la data de recepció de les obres objectes
de la direcció

R.IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT EN ANUNCIS OFICIALS
No és d’aplicació.
S.PROGRAMA DE TREBALL
Sí
T.MEMÒRIA FINAL
La persona adjudicatària ha de presentar una memòria final o asbuild sobre allò efectivament
realitzat al finalitzar l'obra.
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