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ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL MIG, MITJANÇANT UN PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tavèrnoles.
b) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Tavèrnoles
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
d) Número d'expedient: X2022000177
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tavèrnoles
b) Domicili: C. de l’Església,1
c) Localitat i codi postal: Tavèrnoles 08519
d) Telèfon: 938887308
e) Adreça electrònica: tavernoles@diba.cat
f) Adreça
d'Internet
del
perfil del
contractant:
http://tavernoles.cat/ajuntament-seu-electronica/perfil-de-contractant/
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 14:00 hores del darrer dia de presentació de
proposicions.
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3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL MIG DE TAVÈRNOLES” que té com a
objectiu millorar l’accés al carrer i la mobilitat dels vianants, la construcció d’una nova xarxa unitària de
clavegueram i el soterrament de la xarxa de baixa tensió, portant a terme les actuacions contemplades en el
projecte aprovat per l’Ajuntament en data 25 d’abril de 2022.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: El lloc fixat per a la prestació objecte del contracte és el carrer del mig, d’acord amb el
projecte aprovat.
e) Termini d'execució: 5 mesos.
f) Establiment d'un acord marc : No
g) Codi CPV: 45233140-2
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
5.- Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 222.371,91 € euros sense IVA
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
8.- Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera:
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Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor exercici dintre dels tres últims anys
disponibles, per un import mínim a l’exigit a l’anunci de licitació i als plecs de clàusules administratives
particulars.
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera 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 les condicions de solvència
econòmica i financera de l’empresari d’acord amb el que reflexi i excepte prova en contrari.
b) Solvència professional o tècnica:
Relació d’obres realitzades durant els últims cinc anys avalada per certificats de bona execució; aquests
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i precisarà si es van dur normalment a
bon terme.
En cas que el contractista sigui una empresa de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys), la solvència tècnica
es podrà acreditar pels mitjans establert en els apartats b) a f) de l’article 88.1 de LSCP
Les obres hauran de ser del mateix grup o subgrup de la classificació corresponent al contracte, o del grup o
subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import
anual acumulat dels quals en l’any de major execució, sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitja
del contracte.
c) Classificació empresarial:
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà acreditar
amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detallen:
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Grup: G
Subgrup: Obres vials sense qualificació específica.
Categoria:2
D’acord amb l’article 159.4 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic els
licitadors que es presentin a la present licitació hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, o quan escaigui 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. Aquesta
inscripció és exigible des del 9 de setembre de 2018, (Disposició transitòria tercera de la LCSP).
9.- Criteris d’adjudicació: Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran,
de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun
d’ells:
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1. Preu ofertat.

DE 0 A 60 PUNTS

Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 60
punts, d'acord amb la següent fórmula :
Pp = 60 x OMin / Op.
on:
PP = puntuació de la proposició analitzada.
OP = oferta econòmica de la proposició
analitzada.
OMin = oferta econòmica més baixa de les
proposicions presentades.
2. Ampliació del termini de garantia.
5 punts per cada 12 mesos d’ampliació del termini
previst inicialment en un any. Màxim 20 punts

De 0 a 20 punts

3. Reducció del termini d’execucíó
10 punts per cada mes de reducció del termini
previst inicialment amb 5 mesos. Màxim 20 punts.

De 0 a 20 punts

S’haurà de presentar planificació d’obra
justificada, amb un diagrama de Gantt. Es
detallarà en la planificació presentada, l’inici i final
de cada un dels capítols d’obra.

AJUNTAMENT DE TAVERNOLES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. www.tavernoles.cat

En cas de no presentar-se la documentació, no
s’obtindrà cap punt per aquest criteri.
Es justificarà en la planificació els temps previstos
per al subministrament dels materials que
s’hauran de col·locar.
En tot cas, l’Ajuntament de Tavèrnoles es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 152 LCSP.
10.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00h del dia en què es compleixin seixanta dies naturals a comptar
des de la publicació de l’anunci d’inici de la licitació al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la que s’indica a la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: Electrònicament mitjançant perfil del contractant.
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11.- Obertura de proposicions
a) Lloc: Ajuntament de Tavèrnoles
b) Adreça: C. De l’Església,1
c) Localitat i codi postal: Tavèrnoles 08519
d) Data i hora obertura del sobre únic: L’acte públic d’obertura de proposicions serà comunicat als licitadors
per qualsevol mitjà, tenint preferència el Perfil del Contractant
L’alcalde
Carles Banús Puigivila
Tavèrnoles, a la data de la signatura electrònica

