De Ajuntament de Tossa de Mar pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
d’obra (exp. 331/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tossa de Mar.
b) Número d’identificació: 331/2019.
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Tossa de Mar
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tossa de Mar.
b) Domicili: Avda. Pelegrí 25
c) Localitat i codi postal: Tossa de Mar CP: 17320.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972340100.
f) Adreça electrònica: ajuntament@tossademar.org .
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
h) http://www.tossademar.cat/
i) Data límit d’obtenció de documents i informació: 8 dies naturals comptadors des
de l’endemà de la publicació del anunci de licitació al perfil del contractant.
Horari d’atenció: De 8:30 a 14:30 h
-3 Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: CONTRACTE D’OBRA DE PAVIMENTACIÓ DE
L’APARCAMENT EXISTENT A L’AVINGUDA CATALUNYA, DAVANT DEL PARC DE
BOMBERS.
a) Admissió de pròrroga: No.
b) Número de Lots : 1
d) Lloc d’execució: Tossa de Mar
e) Termini d’execució: Termini previst en els plecs
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45233250-6
h) Codi NUTS: ES512
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obra
b) Tramitació: urgent
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
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ANUNCI DE LICITACIÓ

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 90.557,36 € sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si 5% del preu d’adjudicació abans iva
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO
b) Solvència: SI
Acreditació de la solvència econòmica i financera.
1. La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o
diversos dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què 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.
El volum de negocis mínim anual exigit per aquest contracte es de 200.000 €

Solvència tècnica en els contractes d’obra.
1. La solvència tècnica dels empresaris haurà d'acreditar-se pel següent mitjà.
a) Una relació de les principals obres realitzades, en els tres últims anys, d'igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual del
qual acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de
l'anualitat mitjana del contracte, en aquest cas igual o superior a 96.118,53 €.
2. L'acreditació documental de la suficiència de la solvència tècnica s’efectuarà
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants a poder del mateix
que acreditin la realització de la prestació.
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2. L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera
de l'empresari s'efectuarà mitjançant declaració de l'empresari indicant el volum de
negocis global de l'empresa. En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà enfront de tots els
òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en
contrari, les condicions de solvència econòmica, financera i tècnica de l'empresari.

Per determinar que una obra és d'igual o similar naturalesa al que constitueix
l'objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars podrà acudir a
més del CPV, a altres sistemes de classificació d'activitats o productes com el Codi
normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), a la
Classificació central de productes (CPC) o a la Classificació Nacional d'Activitats
Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà de garantir la competència efectiva per a
l'adjudicació del contracte.
Empreses de nova creació
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control
de qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per l'empresari
per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa.

Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en
particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels
tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre que no s'avaluïn com un
criteri d'adjudicació .
En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa
corresponent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de
contractació.
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de
contractació.
Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
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Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de
respondre a una fi especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o, en nom
d'aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què estigui
establert l'empresari, sempre que hi hagi acord de l'esmentat organisme. El control
versarà sobre la capacitat tècnica de l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans
d'estudi i d'investigació de què disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.

subcontractar.
-9 Criteris d’adjudicació:
CRITERI
1.- ASPECTES ECONÒMICS

MÀXIMA
PUNTUACIÓ
100

TIPUS CRITERI
Formula

ASPECTES ECONÒMICS
a) Oferta Econòmica fins a 85 punts, mitjançant la següent formula .
OME*MP(85)/OAV (es tindran en compte dos decimals).
On OME es import de l’oferta mes econòmica
MP es màxima puntuació (85 punts)
OAV es import de l’oferta a valorar
b) Reducció termini d’execució .
Reducció del Termini d’execució de l’obra expressat en dies hàbils, a raó d’1 punt per
cada dia, fins a 15 punts, la resta d’opcions es puntuaran proporcionalment.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: NO

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies naturals comptadors des de l’endemà de la
publicació del anunci de licitació al perfil del contractant fins a les 14:30 hores.
b) Documentació que cal presentar: la prevista al plec
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació:
Entitat: Ajuntament de Tossa de Mar.
Domicili i localitat: Avda. Pelegrí 25 , Tossa de Mar CP: 17320.
c.2)Presentació Electrònica: NO
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Tossa de Mar .
b) Lloc: es publicarà al perfil del contractant amb una antelació mínim de 3 dies
naturals
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les proposicions
és públic.
-15 Despeses d’anunci
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO

No hi ha despeses
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català o Castellà
-17 Recurs
Són susceptibles de recurs de reposició davant el mateix òrgan de contractació.
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Tossa de Mar a la data de la signatura
L’alcaldessa
Gisela Saladich i Parés

