C. Existència de crèdit:
C1. Partida pressupostària: 45 1623 62902
C2. Expedient d’abast plurianual: Si. Coincidirà amb la durada de l'execució de les obres del
Centre de tractament de residus, fase 2.
ANY

COST

COST AMB IVA

2018
2019

8.000 €
4.000 €

9.680 €
4.840 €

D. Terminis de durada del contracte: Coincident amb la durada de l'execució de les obres del
Centre de tractament de residus, fase 2.
- Possibilitat de pròrrogues: No
E. Variants: No s'admeten variants
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
- Forma de tramitació: Ordinària
- Procediment d’adjudicació: Obert
G. Solvència econòmica i financera i tècnica: Exempt
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B. Dades econòmiques:
B1. Determinació del preu: Es determina a partir de preus actuals.
B2. Valor estimat del contracte: 12.000 €
B3. Pressupost de licitació:
El pressupost base de la licitació és dotze mil euros (12.000 €), més dos mil cinc-cents vint
euros (2.520€) corresponent al 21 % d’IVA, fa un total de catorze mil cinc-cents vint euros
(14.520 €), 21 % d’IVA inclòs.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

- Codi CPV: 71317200-5 Serveis de seguretat i salut.

https://ssl.altemporda.cat/validador/

- Lots: No
Justificació: Es tracta d'un servei tècnicament indivisible.
Prendre decisions en base a uns criteris tècnics per coordinar les activitats de tots els
treballadors de l'obra i planificar la seguretat dels diferents treballs que es desenvoluparan
simultàniament dins l'obra és una responsabilitat única del tècnic (o equip de tècnics)
coordinants. La divisió d'aquest treball en diferents empreses podria originar conflicte si
s'apliquessin criteris tècnics diferents.

Codi Segur de Validació

A. Objecte:
- Descripció: L’objectiu és la contractació del servei de coordinació de la seguretat i salut de les
obres de construcció de la segona fase del Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà.

Url de validació

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE L'ALT EMPORDÀ, FASE 2.

K. Garantia provisional: No
L. Garantia definitiva: Si
- Import: 5% de l’import d’adjudicació
M. Condicions especials d’execució: Si
Disposar i mantenir en vigor una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi aquella
responsabilitat en la que pogués incórrer amb motiu de l'execució d'aquest contracte, per un
import no inferior a 600.000 €
N. Modificació del contracte prevista: No
O. Subcontractació: No
P. Revisió de preus: No
Q. Termini de garantia: No s'estableix
R. Import màxim de les despeses de publicitat que han d'abonar l'empresa o les empreses
adjudicatàries: 200 €
S. Programa de treball: No
L'Arquitecta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Trini Bonaterra Batlle
Figueres, 22 de novembre de 2017

3dfb1e027efd4d66a1529e5dcf4c9734001

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com a adjudicatàries: No

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

I. Criteris per a la determinació de baixes presumptament anormals:
No se n'estableixen

https://ssl.altemporda.cat/validador/

PXi = XMENOR . * 100 / Xi

Codi Segur de Validació

PXMENOR = P = 100

Url de validació

H. Criteri d’adjudicació:
Oferta econòmica, fins a 100 punts.
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi el preu més
econòmic (XMENOR). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la
seva proporció respecte d’aquella.

