QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Plec de clàusules administratives particular per a la contractació de l’obra de
substitució de la caldera i dels col·lectors d’aigua de la sala de calderes de la facultat de
Dret al Campus de Montilivi de la UdG (CPV 44620000-2)
Projecte: Projecte de substitució de la caldera de l’edifici de la Facultat de Dret al
Campus de Montilivi de la Universitat de Girona, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial
Marta Badenes i Pielias (col·legiat núm. 14.108). Referència SOTIM D-18.
Projecte de substitució dels col·lectors de la sala de calderes de l’edifici de la facultat de
Dret al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona, redactat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Marta Badenes i Pielias (col·legiat núm. 14.108). Referència SOTIM D-19.
Cadascun dels projectes està conformat per un volum amb els següents documents:
Projecte de substitució de la caldera de l’edifici de la Facultat de Dret al Campus de
Montilivi de la Universitat de Girona (Referència SOTIM D-18):
-

Memòria.
Estudi de seguretat i salut.
Plec de condicions.
Càlculs.
Documentació complementària.
Especificacions materials.
Estat medicions.
Pressupost.
Quadre de preus.
Plànols.

Projecte de substitució dels col·lectors de la sala de calderes de l’edifici de la facultat de
Dret al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (Referència SOTIM D-19):
-

Memòria.
Estudi de seguretat i salut.
Plec de condicions.
Càlculs.
Documentació complementària.
Especificacions materials.
Estat medicions.
Pressupost.
Quadre de preus.
Plànols.

Lots: Aquesta licitació no es divideix en lots atès que atès que respon a un únic concepte
que inclou tots els capítols d’obra que si fossin executats per una pluralitat de
contractistes, afectaria a la correcta execució i coordinació tal i com queda justificat a la
proposta de contractació emesa en data 6 de juny de 2019, pel cap del cap del Servei

d’Oficina Tècnica i Manteniment , responsable del contracte, document que ha quedat
incorporat a l’expedient.

Codi CPV: 44620000-2
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: Els costos que s’han previst per a determinar el preu del
contracte estan definits en el pressupost i en el detall dels preus descomposts que es
troben especificats dintre dels projectes d’obra relacionats en l’apartat precedent
d’aquest quadre de característiques.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
La partida d’imprevistos, i les altres xifrades a preu cert en el valor estimat del contracte,
no suposen dret a la seva percepció per part del contractista, només en la quantia o
unitat d’obra dels treballs realment realitzats:
El valor estimat del contracte amb inclusió de qualsevol forma d’opció eventual com una
modificació, si així es preveu, és de 183.738,74 € que corresponen a la base imposable,
d’acord amb el següent detall:
Preu de licitació de l’obra ............................................... 183.738,74€ (IVA exclòs).
De conformitat amb l’establert en l’article 101.2 en relació amb l’article 242.4 de la LCSP,
no tenen la consideració de modificacions i per tant no s’han de computar dins del valor
estimat del contracte els conceptes següents:
Reserva 10 % per excés d’amidaments ........................... 18.373,87€ (IVA exclòs).
Previsió de 3% per inclusió de preus nous......................... 5.512,16€ (IVA exclòs).
B3. Pressupost base de licitació: DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS VINT-ITRES EUROS AMB VUITANTA VUIT CÈNTIMS (222.323,88€), dels quals trenta-vuit
mil cinc-cents vuitanta-cinc euros amb catorze cèntims (38.585,14€) corresponen a la
partida d’IVA calculada al 21%.
C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària (unitat de despesa i aplicació):
Unitat de despesa: 11.01.609.11.070.3104.03 – Obres.
11.01.609.11.070.3104.04 – Excés d’amidaments.
11.01.609.11.070.3104.05 – Nous preus.
Aplicació pressupostària 620.04.
C2. Expedient d’abast pluriennal: no
Acord del Consell Social: no escau

⇒ El crèdit adequat i suficient ha estat reservat contra el pressupost de l’exercici,

aplicació pressupostària i unitat de despesa indicats en aquest apartat del quadre de
característiques.
D. Termini i lloc d’execució del contracte
Termini d’execució: màxim de 75 dies naturals des de la formalització.

S’estableixen els següents terminis parcials:
 FASE I: màxim de 27 dies naturals des de la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig. La data màxima per a finalitzar aquesta fase serà el dia 6 de
setembre de 2019. Intervenció als circuits de calor sense aturar el servei de
refrigeració.
 FASE II: màxim de 48 dies naturals a partir del dia següent a la finalització de la
primera. Intervenció en la totalitat de l’obra.
Finalització: la data màxima per finalitzar els treballs i la posada en funcionament dels
circuits i producció de calor serà el 25 d’octubre de 2019.
En cas de no ser possible l’adjudicació de l’obra en els terminis anteriorment relacionats,
i tenint en consideració que durant l’hivern la Facultat de Dret no pot estar sense
calefacció, l’òrgan de contractació podrà decidir ajornar l’execució de l’obra perquè
aquesta comenci a ú de juny de 2020, sense que aquest ajornament impliqui cap tipus
d’indemnització o compensació a favor de l’adjudicatari.
En cas que s’acordi l’esmentat ajornament el termini atorgat per l’execució serà també
d’un màxim de 75 dies naturals amb els mateixos terminis parcials per les dues fases:
 FASE I: màxim de 27 dies naturals des de la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig. Intervenció als circuits de calor sense aturar el servei de
refrigeració.
 FASE II: màxim de 48 dies naturals a partir del dia següent a la finalització de la
primera. Intervenció en la totalitat de l’obra.
Lloc d’execució: L’obra objecte de contractació es construirà a la Universitat de Girona,
Campus Montilivi, Edifici Facultat de Dret, 17003 Girona.
En cas que els licitadors vulguin realitzar una visita a l’edifici on es duran a terme les
obres, caldrà que s’adrecin a la consergeria del mateix.
E. Variants
Sí:
Elements:
Condicions:
Millores
Sí:
Elements:-Condicions:--

No: X

No: X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: obert simplificat previst i regulat en l’article 159 de la LCSP.
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/UdG
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí: X
No:
Accés
a
l’eina
de
Sobre
Digital
d’aquesta
http://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/01019O

licitació:

Obertura de sobres mitjançant eina de Sobre Digital:
─ Seguiment en streaming de les sessions públiques que es duguin a terme:
http://live.udg.edu/  Sales disponibles: Licitació electrònica. Edifici les Àligues.
Sala Polivalent.

Subhasta electrònica:
Sí:

No: X

Nombre de sobres en què s’ha de presentar l’oferta:
Un únic sobre:
Sobre A — Capacitat per contractar i solvència i oferta econòmica i elements
avaluables amb criteris quantitatius (automàtics).
G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
En els contractes de valor estimat igual o superior a 80.000 € i inferior a 500.000 €,
l’empresa contractista haurà d’acreditar la solvència de aportant els documents que es
relacionen tot seguit o bé mitjançant la classificació empresarial que s’indica en el
subapartat G2.
Solvència tècnica i/o professional:
• Relació de les principals obres realitzades (aquests obres han de ser de la mateixa
naturalesa o similar a la determinada a l’objecte d’aquesta licitació, és a dir,
englobades dins del mateix grup o subgrup de la classificació que correspon al
contracte) en el curs dels darrers cinc anys que inclogui import, dates i el lloc
d’execució de les obres, així com es precisarà si es varen realitzar segons les regles
per les que es regeix la professió i es varen dur normalment a bon terme, avalats per
certificats de bona execució.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, és a dir 514.468,47 €.

•

Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin integrats o no a
l’empresa, de què es disposi per a l’execució de les obres. El nombre de tècnics no
podrà ser inferior a 1 i la seva experiència haurà de ser de com a mínim 5 anys.

•

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 de la mateixa, sempre que no s’avaluïn com un criteri
d’adjudicació. En aquest sentit es demana la titulació i/o acreditacions acadèmiques o
professionals d’enginyer o enginyer tècnic industrial amb competències en les
característiques de la instal·lació que desenvoluparà les funcions de cap d’obra.
Aquestes s’acreditaran mitjançant la presentació de certificat del Col·legi Oficial o Títol
acadèmic i certificat d’estar al corrent de les obligacions laborals i tributàries.

Solvència econòmica i/o financera:
• Volum anual de negocis, o bé xifra anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el
contracte, dels darrers tres anys disponibles, que haurà de ser almenys una vegada
i mitja del valor estimat del contracte, és a dir 275.608,11 €.
Per acreditar l’esmentat volum anual de negocis caldrà que el licitador presenti els comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi està inscrit, o
dipositats en el registre oficial en el que constés la seva inscripció. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats per l’esmentat Registre (art.
87.3.a), 2n. paràgraf).
G2. Classificació empresarial: Grup J, Subgrup 2, Categoria 2.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí:

No: X

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
Certificat de gestió de residus resultants de les obres objecte de contracte.
H. Criteris d’adjudicació
Criteris i ponderació/puntuació: La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb
criteris econòmics i qualitatius. Per aquesta licitació s’estableixen els següents
CRITERIS ECONÒMICS O QUANTITATIUS (avaluables amb el contingut del sobre
A)
CRITERI 1: Oferta econòmica ............................................................. fins a 80 punts
Per a l’obtenció de la puntuació d’aquest criteri s’aplicarà la següent
fórmula:
-

Oferta més econòmica: 80 punts
La resta d’ofertes es puntuaran segons:
Pc = 80 x (PI – Op / PI – Ome)

On:
Pc: Puntuació atorgada al licitador
PI: Preu de licitació
Op: Import de l’oferta que es puntua
Ome: Oferta més econòmica

CRITERI 2: Reducció de termini màxim d’execució ............................. fins a 20 punts
La valoració d’aquest criteri: es donarà 2 punts per dia reduït fins a un màxim de 20
punts (màxim de 10 dies de reducció).
Caldrà que es justifiqui amb el pla de treball detallat.
Els horaris de treball s’ajustaran a l’ordenança general de convivència ciutadana i via
pública de l’Ajuntament de Girona, article 31: Treballs a la via pública i obres.
SISTEMA DE DESEMPAT
En cas que es produeixi un empat entre diversos licitadors, per determinar l’oferta
guanyadora s’aplicaran per ordre els criteris establerts en l’article 147.2 de la LCSP
9/2017, és a dir:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o
el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat
l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter
previ.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es determinaran a partir dels imports de les ofertes econòmiques, de manera que una
oferta es considerarà anormal o desproporcionada:
- 1 licitador: quan el seu import sigui inferior en 25 unitats percentuals a l’import màxim
de contractació.
- 2 o més licitadors: quan el seu import sigui inferior en més de 25 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
Empreses licitadores:

-Al tractar-se d’un procediment simplificat, les empreses hauran d’estar inscrites en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), sempre
que això no limiti la concurrència. En aquest cas han de presentar un escrit pel qual es
declari que hi estan inscrites, amb indicació del núm. de NIF de l’empresa, i que tota la
documentació continguda és vigent.
Empreses proposades com adjudicatàries:
-Acreditació de l’habilitació especial per a l’execució del contracte:
-

ITE. Carnet professional Instal.lacions Tèrmiques en edificis.
Instal·lacions de Gas (IG-A).
Carnet instal·lador de Baixa tensió, cat. Especialista (IE-BT-E)

K. Garantia provisional
No es preveu.

L. Garantia definitiva
Sí:
exclòs, art. 107.1 LCSP.

No:

Import: 5% preu adjudicat IVA

De conformitat amb l’article 107.2 LCSP es demanarà una garantia complementària del
5% del preu final ofert pel licitador per als casos en què l’oferta de l’adjudicatari resulti
inicialment incursa en presumpció d ’anormalitat.
Forma de constitució: d’acord amb l’establert a la clàusula 16 del plec de clàusules
administratives particulars.
M. Condicions especials d’execució
El contractista haurà d’acreditar el compliment de com a mínim una de les següents
condicions especials d’execució, totes elles amb vinculació amb l’objecte del contracte:
1) aplicació per part de l’empresa de mesures per combatre l’atur. De les persones que
es contractin a l’empresa adjudicatària per a l’execució de l’obra i durant la mateixa, un
mínim d’un 20% hauran de ser persones inscrites com a demandants de treball.
2) aplicació de mesures per promoure el treball de les persones amb especials dificultats
d’inserció al mercat laboral (persones amb discapacitat o risc d’exclusió social, a través
d’empreses d’inserció). De les persones que es contractin a l’empresa adjudicatària per
a l’execució de l’obra i durant la mateixa, un mínim un 20% hauran de ser persones amb
especials dificultats d’inserció al mercat laboral.
Caldrà presentar documentació justificativa que ho acrediti per a cada condició a la que
s’opti.

L’adjudicatari assumirà les següents obligacions:

- Aplicar a la plantilla que executi el contracte, com a mínim, les condicions de treball
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi
la prestació contractual, sense perjudici de les millores que pugui establir.
- Afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la
integració social dels col·lectius més desfavorits, i haurà de disposar de mitjans propis
per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte.
- Executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els
ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament
declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es
puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals
establerta per l’OCD o la Comissió Europea, ja sigui directament o a través d’empreses
filials.
- En aquells contractes on la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del
contracte i en aquells que tinguin un valor estimat superior a 5 milions d’euros,
l’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula
vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

N. Modificació del contracte prevista
No prevista.

O. Cessió del contracte
Sí:

X

No:

P. Subcontractació
Sí procedeix.

Q. Revisió de preus
Sí:
cas):

No: X

Fórmula aplicable (en el seu

No:

Termini: dos anys a comptar

R. Termini de garantia
Sí: X
a partir de l’acta de recepció.

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No és necessari abonar cap import per aquest concepte atès que la publicitat d’aquest
procediment obert simplificat es fa en el perfil del contractant, fet que no generarà cap
despesa per al contractista.
T. Programa de treball i memòria final
T1. Programa de treball:
Sí: X

No:

Cal incorporar la planificació (Planning) d’execució.
Els horaris de treball s’ajustaran a l’ordenança general de convivència ciutadana i via
pública de l’Ajuntament de Girona, “Article 31. Treballs a la via pública i obres”.
T2. Memòria final:
Sí: X

No:

U. Responsable del contracte: Les facultats del responsable del contracte les ha
d’exercir el director facultatiu de l’obra.
Resolució de dubtes sorgits durant la licitació (previ a la formalització del
contracte):
Els licitadors interessats en la licitació que tinguin dubtes o necessitin d’aclariments
addicionals, hauran d’adreçar les seves consultes per escrit a l’espai habilitat a l’efecte
al perfil del contractant. En concret aquest espai el trobaran a l’apartat “Tauler
d’anuncis > Dubtes i preguntes” que està situat al marge superior dret de la pàgina

que publica la licitació. Pel mateix mitjà rebran la resposta als dubtes plantejats, la qual
serà publicada i podrà servir per a qualsevol de les persones interessades en el
procediment

V. Composició de la Mesa de Contractació:
Membres titulars
Presidenta:

- Marta Pibernat Vilardell, tècnica de desenvolupament de projectes de
gerència

Vocals:

- Isabel Muradás Vázquez, cap del Servei d’Economia, Patrimoni i
Contractació
- Josep M. Aymerich Duran, tècnic de projectes i obres del Servei
d’Oficina Tècnica i Manteniment
- Manel Marquez Romero, tècnic de manteniment preventiu del Servei
d’Oficina Tècnica i Manteniment
- Esther Marino Barroso, tècnica jurídica de l’Assessoria Jurídica

Secretària:

- Susanna Santaulària Fuster, cap de la secció de Contractació i
Patrimoni del Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació

Membres suplents
Presidenta: - Helena Montiel Boadas, cap del Servei d’Oficina d’Investigació i
Transferència Tecnològica (OITT)
Vocals:

- Susanna Puig Costas, cap de la secció de Comptabilitat i Pressupostos,
Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació
- Xavier Gibert Sánchez, tècnic de projectes i obres del Servei d’Oficina
Tècnica i Manteniment
- Enric Berenguer Carreras, tècnic en conducció d’edificis del Servei
d’Oficina Tècnica i Manteniment
- Núria Dalmau Figueras, cap de l’Assessoria Jurídica

Secretària:

- Carla Estévez Salomó, tècnica administrativa de la secció de
Contractació i Patrimoni del Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació

Comitè d’experts: no escau
X. Facturació electrònica
En el format FACTURAE calen les referències següents:
— Ref. Transacció (Referències del receptor)
ReceiverTransactionReference: número del grup conformador, en aquest cas 279
(Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment, SOTIM)
— Ref. Contracte (Referències del receptor)
ReceiverContractReference: número d’expedient, en aquest cas 010/19.SV

Y. Subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil: quantia mínima per sinistre

d’un milió euros (1.000.000€) i tres-cents mil euros (300.000€) per víctima, durant
l’execució de l’obra i el posterior període de garantia de 2 anys.
Sense perjudici de l’abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la
legislació vigent, el contractista està obligat a concertar les corresponents pòlisses
d’assegurances en les modalitats “tot risc construcció” i “responsabilitat civil”, essent al
seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres. A aquests efectes
haurà d’unir a la primera certificació d’obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la
pòlissa, còpia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al seu
pagament per un altre període.
En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.
L’administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions i, en el
cas de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el
contractista acrediti l’acompliment d’aquesta obligació, sense que el període de
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de les
certificacions o de la liquidació.
Z. Penalitats:
S’aplicaran penalitats per demora en cada un dels terminis parcials previstos i
de conformitat amb el pla de treball presentat:
 FASE I: màxim de 27 dies naturals des de la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig. La data màxima per a finalitzar aquesta fase serà el dia 6 de
setembre de 2019. Intervenció als circuits de calor sense aturar el servei de
refrigeració.
 FASE II: màxim de 48 dies naturals a partir del dia següent a la finalització de la
primera. Intervenció en la totalitat de l’obra.
La base de la penalitat serà sobre la totalitat de l’import del contracte conforme al previst
a la llei de contractes 9/2017 article193, aplicant-se-li la penalitat diària següent:
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs * 2
En el cas que el contractista hagi presentat una oferta amb reducció del termini màxim
d’execució conforme als criteris de valoració, s’aplicarà la penalitat diària següent:
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs * 3
En cas que l’execució s’aplaci a juny 2020 s’aplicaran les mateixes penalitats segons
els terminis esmentats en l’apartat D del Quadre de Característiques.

