1. OBJECTIU DEL CONTRACTE
El present plec té com a finalitat la contractació de les prestacions de subministrament de
quinze fanals solars i de les obres corresponents de moviments de terres i fonaments per a la
seva colꞏlocació, juntament amb el control de qualitat i les mesures de seguretat i salut, totes
elles concordes amb les necessitats de l'entitat contractant, sota la supervisió del responsable
del contracte designat per l'òrgan de contractació, tot això per a satisfer la necessitat de la
Regidoria competent en matèria de Urbanisme i per a tot el personal que treballa a
l'Ajuntament de Torrelles de Foix.
La descripció de les obres a fer consten al corresponent projecte tècnic d'execució d'obra
pública ordinària consistent en “Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”, el qual
s'incorporarà al contracte com a contingut obligatori.
L’adjudicatari haurà d'executar les obres d'acord amb el projecte i amb les indicacions del
tècnic director de les obres.
El contracte considerarà compresos tots els treballs i materials complementaris precisos per
a realitzar les obres, d'acord amb la documentació tècnica, fins i tot en el supòsit de no haverla especificat però que la pràctica de la bona construcció exigeixi la seva realització.
2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT I DE LES OBRES A
REALITZAR
El lliurament del subministrament i la realització de les obres corresponents haurà de complir
en tot moment les característiques tècniques establertes en el projecte d'execució d'obra
pública ordinària consistent en “Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”.
El nomenat projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en data 4 de
desembre de 2018 i l’acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 13 de desembre
de 2018, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Com que durant el període d’exposició al públic no es van presentar alꞏlegacions, es va
aprovar amb caràcter definitiu, en virtut del que preveu la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per decret d'alcaldia núm.
12/2019, de data 1 de febrer de 2019.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTE MIXT
DE SUBMINISTRAMENT I OBRES

3. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
L'article 159.4.a) de la LCSP 2017 exigeix que tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través d'aquest procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o quan escaigui de
conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 2 de l'art. 96 de la LCSP 2017 en el Registre
Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d'ofertes
sempre que no es vegi limitada la concurrència.
A aquest efecte, la Mesa de Contractació comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades que l'empresa està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poder bastant per a formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera
i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està culpable en cap prohibició per a
contractar.

Així mateix, s'adjuntarà al costat de l'oferta la declaració responsable del signant respecte a
ostentar la representació de la societat que presenta l'oferta; a comptar amb l'adequada
solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau, la classificació corresponent; a comptar
amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat; a no ser culpable en prohibició de
contractar alguna; i es pronunciarà sobre l'existència del compromís a què es refereix l’article
75.2 de la LCSP 2017.
Addicionalment, en el cas que l'empresa fora estrangera, la declaració responsable inclourà
el sotmetiment al fur espanyol.
En el cas que l'oferta es presentés per una unió temporal d'empresaris, haurà d'acompanyar
a aquella el compromís de constitució de la unió.
4. PREU DEL CONTRACTE
Als efectes previstos a la LCSP 2017, el preu del contracte amb IVA inclòs és de QUARANTASET MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS D’EURO
(47.640,22€), sent els detalls dels preus unitaris màxims de licitació i el desglossament del
pressupost de licitació en el nomenat projecte d'execució d'obra pública ordinària consistent
en “Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”.
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A més dels requisits ressenyats, els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica,
financera i tècnica, que s’acreditarà mitjançant la inscripció del licitador en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades, que l'empresa està degudament constituïda, que el
signant de la proposició té poder bastant per a formular l'oferta, ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no és culpable en cap
prohibició per a contractar.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendran diversos
criteris d'adjudicació en honor de determinar la millor oferta, entesa com la millor oferta sobre
la base de criteri de qualitat-preu.
Per al càlcul de la millor oferta es tindrà en compte el següent:

2n.- Millores: Es valoraran fins a un màxim de 50 punts sobre el total les millores ofertes i
acceptades per aquesta Administració, que seran objecte de valoració per part dels Serveis
Tècnics municipals atesa la següent taula:
2.1.- Millora 1: Millora en el nombre de fanals solars subministrats i colꞏlocats tal com
s’especifica en el corresponent projecte d'execució d'obra pública ordinària consistent en
“Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”: Per a cada punt de més, colꞏlocat en la ubicació
que determini el propi Ajuntament, es valorarà en 15 punts amb un màxim de 30 punts.
2.2.- Millora 2: Millora en les següents garanties previstes en alguna de les diferents parts del
subministrament dels fanals solars que consten en el nomenat projecte d'execució d'obra
pública ordinària consistent en “Enllumenat solar de diversos nuclis aïllats”:
-Per a cada any de garantia de les plaques fotovoltaiques (previst 5 anys com a mínim): 2,5
punts amb un màxim de 5 punts.
-Per a cada any de garantia de les bateries acumuladors (previst 3 anys com a mínim): 5 punts
amb un màxim de 10 punts.
2.3.- Millora 3: Millora en la reducció del termini de lliurament del subministrament i les obres
corresponents, de manera que cada setmana d'antelació en la data d’acabament previst en
els plecs, es valorarà amb 2,5 punts, amb un màxim de 5 punts.
No es podran oferir millores diferents de les previstes en els presents plecs.
6. TERMINI DE LLIURAMENT I DE REALITZACIÓ DE LES OBRES
El contractista estarà obligat a lliurar els béns objecte de subministrament i a fer les obres
corresponents en el termini màxim de 2 mesos, termini que començarà a computar des de
l'endemà a la formalització del contracte administratiu, de conformitat amb les prescripcions
tècniques i clàusules administratives.
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1r.- Millor preu ofert: Es valorarà fins a un màxim de 50 punts sobre el total el millor preu ofert
pels licitadors, que serà objecte de valoració per part dels Serveis Tècnics municipals atesa
la següent fórmula matemàtica:
- L'oferta més avantatjosa serà valorada amb 50 punts i la resta de les ofertes seran valorades
mitjançant una proporció inversa, d'acord amb la següent fórmula:
50 x oferta més avantatjosa / oferta a valorar = puntuació de l'oferta.

7. SUPERVISIÓ DEL TREBALL
De conformitat amb el que es preveu en el article 62 LCSP 2017, correspondrà al responsable
del contracte supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins de
l'àmbit de facultats que aquells li atribueixin.
El responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat
contractant o aliena a ell.
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