ANUNCI
De l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte d’obres
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, en sessió de data 4
de maig de 2021, s’ha aprovat l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert simplificat, per a l’execució de l’obra “Urbanització de la
plaça Sant Jaume de Bellveí”. Aquesta actuació esta subvencionada pel Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya.
Es fa pública la convocatòria de licitació per tal que tots els licitadors interessats
tinguin coneixement dels extrems següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
b) Número d’identificació: P2528600F
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament Torrefeta i Florejacs
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d'expedient: 2021/002/PO
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
b) Domicili: C. Carretera 1
c) Localitat i codi postal: Torrefeta CP: 25211
d) Telèfon: 973520286
e) Adreça electrònica: ajuntament@torrefeta.ddl.net
f) Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&idCap=2485074&
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: dos dies abans de la
finalització del termini per presentar les propostes.
Horari d’atenció: De dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 a les
oficines de l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
3. Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: “Urbanització de la plaça Sant Jaume de Bellveí”
a) Admissió de pròrroga: No.
b) Divisió en lots: No
c) Lloc d'execució: Plaça Sant Jaume de Bellveí
d) Termini d'execució: 4 mesos
e) Codis CPV: 45233252 – 0. Treballs de pavimentació de carrers
45211360 – 0. Treballs de construcció i desenvolupament urbà.
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
d) Criteris d’adjudicació: diversos

5. Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: El pressupost base de licitació del és 149.521,76
euros més IVA
Aquest import inclou despeses generals i benefici industrial.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació del contracte (sense IVA)
8. Requisits específics del contractista
Classificació i solvència de les empreses licitadores
Si l’empresa té la classificació següent no caldrà acreditar solvència:
GRUP C EDIFICACIONS: Subgrups 1. Demolicions, 6. Paviments, enllosats i
enrajolats. Categoria 1.
Els empresaris que no disposin del requisit de classificació hauran d’acreditar la
solvència pels següents mitjans:
A)
La solvència econòmica i financera :
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles
en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de
presentació de les ofertes per import igual o superior a 224.282,64 euros.
b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte.
B) La solvència tècnica o professional :
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin
d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del
grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs
corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de
major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del
contracte, avalada per certificats de bona execució. (Quan sigui necessari per
garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors podran
indicar que es tindran en compte les proves de les obres pertinents efectuades
més de cinc anys abans).
b) Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en
l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres.
c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i,
en particular, del responsable o responsables de les obres així com dels tècnics
encarregats directament d'aquesta, sempre que no s'avaluïn com un criteri
d'adjudicació.
d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar en executar el contracte
e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de
directius durant els tres últims anys.
f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es
disposarà per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació

acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan
de contractació.
En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan
el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà
per un o varis dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) anteriors,
sense que en cap cas sigui aplicable allò que s'ha fixat en la lletra a), relatiu a
l'execució d'un nombre determinat d'obres.
9. Criteris d’adjudicació: CRITERIS
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9.1. Rebaixa en el preu de licitació. Màxim 55 punts.
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta
d’ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula
següent:
Puntuació de l’oferta = (preu de l’oferta més econòmica X 55) /preu de l’oferta
que es valora.
9.2. Ampliació del termini de garantia: fins a 10 punts
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9.3 Experiència del cap de l’obra: Fins a 10 punts
Haver realitzat en els últims 10 anys obres de característiques similars a
les de l’objecte del contracte.
Per l’execució de 3 obres: 2,5 punts
Per l’execució de 6 obres: 5 punts
Per l’execució de 9 obres: 7,5 punts
Per l’execució de 12 o més obres: 10 punts
9.4. Reducció termini execució : Fins a 20 punts
Punts
0
10
20

Termini total execució en mesos
4 mesos
3’5 mesos
3 mesos

9.5. Millores: Es puntuaran com a màxim 5 punts
Millora 1 :
Puntuació : 4 punts
Millora murs, façanes i coronaments
.6,8 m2 intervenció en el mur escales accés i banc lateral. Rejuntat
de parament vertical de carreus, amb morter de calç 1:4, colorejat,
en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del
existent en els junts, inclou substitució de pedres (3%) i coronament

de junts
elaborat
material
del banc

amb lloses de pedra 455,26 euros
.5 m2 Repàs general de base de façanes afectades per l'execució de les obres,
Segellant de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts,
amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb
colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixant els elements
reparats adequats als del seu entorn, es concretarà el grau d'intervenció amb
la DF. Amb un rendiment revisable de 2h/2 operaris per m2 427,10 euros
. 10 m Reparació de fissures en mur de contenció, previ repicat i sanejament
dels elements solts, i col·locació de grapa cada 50cm amb armadura d'acer
inoxidable en barres corrugades, per a cosit estàtic de paret d'obra de pedra,
col·locada en l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb posterior
arrebossat similar a la resta de mur 350’90 euros
. 9,84 m2 Cobremur de peces de pedra tipus Solsona de color clar, acabat
envellit, de 80mm de gruix, col·locades amb morter M-80a de 3 cm de gruix
fresc, amb l`enllardat de la pedra amb ciment cola tipus C2, amb junta seca.
Mides a peces de 50cm de llargada per l'ample necessari del banc 888,16
euros
Valoració: Pressupost d’execució material 2.121,42 euros
Millora 2 :
Puntuació :1 punt
Previsió pre-instal·lació telecomunicacions
.3 Pericons de polipropilè de 40x40x50cm amb tancament hidràulic per fibra
òptica i telecomunicacions, col·locat 340,77 euros
.120 m Tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com
a canalització soterrada 385,20 euros
. 3 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter 138,90 euros
Valoració: Pressupost d’execució material 864,87 euros
10. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: En el termini de 20 dies naturals a partir del
següent del de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la que disposa el plec de clàusules
administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes: electrònicament mitjançant l’eina sobre digital
integrada en la plataforma de serveis de contractació pública, accessible a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&idCap=2485074&
11. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Torrefeta i Florejacs.
b) Lloc: Sala de Plens

c) Data: en un termini màxim de 5 dies hàbils després de la finalització del
termini de presentació de les proposicions.
12. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ple
b) Termini per presentar recurs: 1 mes
Josep M. Castella Estruch
Alcalde
Torrefeta, en data de signatura

