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Número de Referència: DX634VW16DMC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

Anunci relatiu al procediment obert per a la licitació del contracte de les
Obres d’adequació del paviment de la pista d’atletisme de l’estadi del
Congost (fase I)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Manresa.
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació, Patrimoni
i Inversions - Unitat de Contractació.
P-0811200-E
Plaça Major, 5
08240 Manresa
Codi NUTS ES51
Telf. +34 93 878 24 64
Fax +34 878 23 98
www.ajmanresa.cat
contractacio@ajmanresa.cat
b) Disponibilitat dels plecs:
https://www.manresa.cat/web/article/4247-perfil-del-contractant
www.vortalgov.biz
c) Tipus de poder adjudicador i principal activitat
Entitat local. Serveis públics generals.
d) Número d’expedient: CON.EXP 2020000016

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Obres.
b) Descripció de l'objecte: Obres d’adequació del paviment de la
pista d’atletisme de l’estadi del Congost (fase I).
c) Termini: 45 dies.
d) Codi CPV Vocabulari Comú de Contractes Públics 2008
37415000-0
45212200-8
45212290-5

Equip per a atletisme
Treballs de construcció d’instal·lacions esportives
Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives

e) Lloc d’execució: Manresa
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
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4. Pressupost de licitació i valor estimat.
El pressupost de licitació serà de 299.142,67 euros, IVA inclòs.
Així mateix, el valor estimat del contracte serà de 247.225,35 euros, IVA no
inclòs, al que correspon un IVA de 51.917,32 euros.
5. Garanties exigides: definitiva, 5% del pressupost del preu ofert pel potencial
adjudicatari.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Documentació: plataforma de licitació electrònica VORTAL i al Perfil
del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat).
b) Telèfon Vortal: 902020290.
c) Telèfon Ajuntament de Manresa: 938782464.
d) Presentació ofertes: es.vortal.biz
7. Solvència econòmica i tècnica:
Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva
solvència econòmica i tècnica, mitjançant la classificació empresarial
descrita al punt a), o bé, mitjançant els mitjans descrits al punt b), de forma
alternativa:
a) Classificació de les empreses contractistes. La classificació com a empreses
contractistes d’obres, en el grup, subgrup i categoria és la que s’indica a continuació,
segons el sistema de classificació establert per l’article 25 i 26 del RGLCAP, d’acord
amb la modificació aprovada pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de
les Administracions Públiques:
 Grup
G
 Subgrup 6
obres vials sense qualificació específica
 Categoria 2a (VEC del contracte superior a 150.000€ i inferior o igual
a 360.000€)
b) Mitjans per acreditar la solvència:
ECONÒMICA. El licitador haurà d’acreditar, com a mínim, un dels punts
següents:
a) Volum anual de negocis del licitador o candidat, en l’àmbit objecte
del contracte, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres
últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte (això és 370.838,03 €).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per
mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari, pels
que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
b) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, vigent
fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, per import no inferior
al VEC (247.225,35 €), amb el compromís de renovació o pròrroga
que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota la vigència
del contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador que inclogui en la
seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de
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resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida, i que haurà de fer
efectiva en el termini de 10 dies hàbils (article 150 LCSP).
L’acreditació de la disponibilitat de la pòlissa en qüestió s’efectuarà
mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en què constin els
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i
mitjançant el compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l’assegurança pertinent.
TÈCNICA O PROFESSIONAL. El licitador haurà d’acreditar l’execució d’obres
de la mateixa tipologia, efectuades en els últims cinc anys, avalats per
certificats de bona execució, que incloguin l’objecte, l’import, les dates de
prestació i l’entitat contractant.
El requisit mínim per considerar acreditada la solvència tècnica serà que
l’import acumulat de la tipologia d’obra indicada, degudament acreditades,
durant el millor any dels últims cinc, hagi assolit com a mínim la xifra del VEC
(247.225,35 €). L’import mínim de cada obra individualment considerada per tal
de ser computada en la xifra indicada anteriorment haurà de ser de 75.000,00
€. A l’efecte de considerar el requisit de solvència superat, no es tindran en
compte obres per import inferior.
Per acreditar la solvència necessària per a subscriure un contracte determinat,
l’empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb
aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del
contracte pot disposar efectivament d’aquesta solvència i mitjans, i l’entitat a la
qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar, en els termes
previstos a l’article 75 de la LCSP.

8. Criteris de valoració de les ofertes. Les propostes seran valorades d’acord
amb els criteris establerts a la clàusula 22a i segons disposa l’article 145 de
l’LCSP.
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció
de l’aplicació dels criteris següents:
CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR

35 punts

a. PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS, PROCÉS

35

CONSTRUCTIU I PREVISIONS DEL PROJECTE
La puntuació es distribuirà de la següent manera:
a.1. Proposta tècnica: Es valorarà el coneixement de l’empresa quant a les
previsions del projecte, en quan al procés constructiu proposat i a la planificació
dels treballs. Fins a 20 punts.
a.2. Idoneïtat de la proposta dels mitjans materials que l’empresa posarà a
disposició de l’obra per efectuar les obres descrites en el projecte. Fins a 5
punts.
a.3. Idoneïtat de la proposta dels mitjans humans que l’empresa posarà a
disposició de l’obra per efectuar les obres descrites en el projecte. Fins a 5
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punts.
a.4. Idoneïtat de la proposta d’equip tècnic adscrit a l’obra. Fins a 5 punts.
D’acord amb allò que preveu l’article 146.3 de l’LCSP, i entenent que el procediment
d’adjudicació s’articula en fases, per tal de continuar en el procés selectiu serà necessari que
els licitadors hagin assolit una puntuació mínima del 50% en els criteris avaluables segons un
judici de valor (17.5 punts).
Les ofertes que no assoleixin el llindar mínim del 50% de la puntuació en el conjunt dels criteris
qualitatius no podran continuar en el procés selectiu, i les propostes quedaran excloses de la
licitació.

CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT

65 punts

b. Oferta econòmica
La puntuació obtinguda per a cada
mitjançant la fórmula següent:

50
licitador es determinarà

P = preu de l’oferta més baixa X 50
preu de l’oferta valorada
c. Ampliació del termini de garantia de l’obra
S’atorgaran cinc (5) punts per a cada any addicional de garantia
que es proposi fins a un màxim de 3 anys d’ampliació.

15

9. Criteris de desempat.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les
empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
-

-

-

La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si
diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició
més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses
d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per
tenir dita consideració.
La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels
criteris de desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
Finalment, en cas que persisteixi l’empat, es procedirà a realitzar un sorteig
entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d’acord amb
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la mecànica que estableixi en el seu moment la mesa de contractació. En
qualsevol cas, aquest sorteig serà públic.
10. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: els interessats en prendre part en la
licitació podran presentar les seves ofertes dins el termini de vint-i-sis
(26) dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Manresa (www.ajmanresa.cat). En cas que finalitzés en dissabte o
festiu, es prorrogaria fins al dia hàbil següent.
La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores
del dia, tots els dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la
presentació d’ofertes es podrà tramitar fins a les 14 hores.
b) Presentació: únicament en format electrònic, mitjançant la
presentació de les proposicions, l’aportació de documents i les
comunicacions i notificacions entre el licitador i l’òrgan de contractació
a través de la plataforma de contractació pública electrònica que,
l’Ajuntament de Manresa, posa a la seva disposició des de la següent
adreça
es.vortal.biz
o
també
a
l’enllaç
directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName
=AytoManresa, garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no
discriminació i restricció d’accés a dit procediment.
Les proposicions hauran de contenir aquella documentació indicada
en la clàusula 16a, 17a I 18a del plec.
c) Obertura de les proposicions:
L’obertura del sobre únic es farà a través de la plataforma electrònica
pública VORTALgov. El sistema informàtic que suporta la plataforma
VORTAL té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment
de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui
inclosa.
d) Direcció electrònica: es.vortal.biz
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva
oferta: 2 mesos
f) Admissibilitat de variants: no
11. Condicions especials d’execució:
Aquelles previstes a la clàusula 36a del plec de clàusules administratives.
12. Règim de recursos:
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació,
resolució i
efectes d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de
contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i
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el contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la normativa
d’aplicació.
13. Llengua en que caldrà redactar les ofertes: català o castellà.
L’alcalde president
Valentí Junyent Torras

