ÒRGAN

EXPEDIENT

ANUNCI

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2022000323

Codi Segur de Verificació: c09eefeb-33a3-4dc4-9b3e-0f8c6ef79785
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17395362
Data d'impressió: 13/06/2022 15:24:34
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìc09eefeb-33a3-4dc4-9b3e-0f8c6ef7ÇÅuqÎ

DOCUMENT

1.- JORDI PIBERNAT CASAS (TCAT) (Alcalde), 09/06/2022 11:43

Núm. expedient.: X2022000323

ANUNCI
De l’Ajuntament d'Anglès pel qual es pública la licitació d'un contracte d’obres per
l’execució del Projecte executiu de les actuacions necessàries per a evitar filtracions al
pavelló i zones comunes del complex esportiu municipals d’Anglès – Fase 1, mitjançant
procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació (exp.
X2022000323)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Anglès.
b) Codi oficial estadístic: 1700840003
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Anglès.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: X2022000323.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Anglès.
b) Domicili: Carrer d'Avall, 29-31 "Can Cendra"
c) Localitat i codi postal: Anglès, CP: 17160.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972420058
f) Adreça electrònica: info@angles.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: veure PCAP
i) Horari d’atenció: De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte són les obres previstes en el Projecte
executiu de les actuacions necessàries per a evitar filtracions al pavelló i zones
comunes del complex esportiu municipals d’Anglès – Fase 1, redactat per l’enginyer
industrial Marc Ventós Lario, i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en
data 03/02/2022.
b)
c)
d)
e)
f)

Admissió de pròrroga: no.
Divisió per lots: no.
Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
Termini d'execució: 1,5 mesos.
Codi CPV: 45212290-5 “Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas”

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat.
d) Contracte reservat: no.
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 79.780,34 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí. 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no
membres de la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada
a continuació o una de superior:
Grup:
C) edificacions
Subgrup: 1 a 9
Categoria 1.
b)

Solvència:

Econòmica i financera:
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De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un dels mitjans següents :
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels
tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any (79.780,34€).
Import mínim: 119.670,51€
Solvència tècnica o professional:
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de
l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:
a) Una relació de les obres executades en els últims cinc anys que inclogui l’import,
dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import anual acumulat de l’any de més
execució haurà de ser igual o superior el 70% del valor estimat del contracte o el
70% de la anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte
(79.780,34€):
Import mínim: 55.846,23€
Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el
procediment obert, tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits
en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i
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empreses classificades del sector públic (ROLECE)
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Sí. Els licitadors han d’acreditar, en cas de resultar adjudicataris i durant tot el termini
d’execució del contracte, l’adscripció de:
 Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència. En l’oferta cal presentar
declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas de
resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. L’Ajuntament d’Anglès podrà
requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència
requerida.
-9 Criteris d’adjudicació:
- Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a 100 punts
- Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules : fins a 100 punts
o Fins a un màxim de 80 punts, Oferta Econòmica.
o Ampliació del termini de garantia 20 punts
1. Preu ofertat:

[de 0 - 80 punts]
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Els licitadors presentaran el preu, calculat d’acord amb els amidaments que figuren al
pressupost que acompanya el plec de condicions tècniques i els amidaments relatius a les
actuacions previstes.
El licitador que iguali el pressupost de licitació obtindrà 0 punts. L’empresa amb l’oferta
econòmica més baixa tindrà la màxima puntuació (80 punts). La resta d’empreses rebran
la puntuació de forma proporcional, segons la següent fórmula.
On:
Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta i
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació
2. Ampliació termini de garantia

[de 0 a 20 punts]

L’ampliació del termini de garantia: s’atorgaran fins a 20 punts per l’ampliació del termini
de garantia per sobre del previst en el PCAP, a raó de 10 punts per any de més.
RESUM CRITERIS DE VALORACIÓ
Oferta econòmica
Termini de garantia
TOTAL PUNTUACIÓ

PUNTS
80 punts màxim
20 punts màxim
100 punts

ÒRGAN

EXPEDIENT

ANUNCI

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2022000323

Codi Segur de Verificació: c09eefeb-33a3-4dc4-9b3e-0f8c6ef79785
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17395362
Data d'impressió: 13/06/2022 15:24:34
Pàgina 4 de 5

SIGNATURES

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìc09eefeb-33a3-4dc4-9b3e-0f8c6ef7ÇÅuqÎ

DOCUMENT

1.- JORDI PIBERNAT CASAS (TCAT) (Alcalde), 09/06/2022 11:43

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:


L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
Aquesta obligació es considera essencial i el seu incompliment, durant dos mesos
seguits, serà motiu de rescissió del contracte.



Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el
disposat en els col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa
disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus
treballadors.



Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en
el pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les
obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix
com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui
directament a l'empresa subcontractista.



Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació
donarà audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies
al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de
contractació farà el pagament directament a l'empresa subcontractista amb
detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes deslliuradors.



L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses
subcontractades: L’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas,
una vegada finalitzada la prestació.

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: la data indicada en el perfil del Contractant
b) Presentació d’ofertes: electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
-14 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d'Anglès.
b) Lloc: Plataforma electrònica de Contractació
c) Data: es publicarà oportunament en el Perfil del Contractant. Si el dia d’obertura
de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà directament al
següent dia hàbil.
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d) Hora: es publicarà oportunament en el Perfil del Contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Atès que es tracta d’un acte d’obertura de
sobres electrònica, d’acord amb l’article 157.4 i 159.4 lletra d) de la LCSP, l’acte de
Mesa per l’obertura dels sobres serà privat.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català/Castellà
- 16 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No.
Anglès, a data de la signatura electrònica
Jordi Pibernat Casas
Alcalde

