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SERVEIS
Servei d’estabilització de talussos de les carreteres de Xarxa Viària de la
Diputació de Girona

l. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Diputació de Girona
Número d’identificació: 8001760009
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Compra Pública
Tipus de poder adjudicador: Administració local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals

ll. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Diputació de Girona
Domicili: Pujada Sant Martí 5, 17004 Girona
Codi NUTS: ES512
Telèfon: +34 972 18 50 00
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Accés lliure, directe complet i gratuït als plecs de la contractació a:
www.ddgi.cat/perfildelcontractant
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del
termini de presentació de les proposicions
lll. Objecte del contracte
a) Número d’expedient: 2020/4358
b) Tipus de contracte: Serveis
c) Denominació: Servei d’estabilització de talussos de les carreteres de Xarxa Viària
de la Diputació de Girona
d) Descripció: L’objecte és el servei d’estabilització de talussos per poder portar a
terme la conservació preventiva de les carreteres de Xarxa Viària de la Diputació
de Girona o bé l’estabilització de talussos derivades de situacions d’emergència,
d’acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques.
e) Informació sobre les variants: No s’accepten
f) Admissió de pròrroga: Sí. Es podrà prorrogar 1 any
g) Divisió en lots: No
No es fa la divisió per lots perquè atès la impossibilitat de predir on hi haurà les
incidències, fa que tècnicament sigui molt difícil establir un mapa de zones prou
concret com perquè durant l'execució no sorgeixin mancances; per això la divisió
en lots podria dificultar la correcta execució del contracte des del punt de vista
tècnic per no poder disposar de prou recursos.
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h) Lloc d’execució: Codi NUTS: ES512
i) Termini de durada del contracte: Fins el 31 de desembre de 2022
j) Codi CPV: 45233141-9 Treballs de manteniment de carreteres
lV. Valor estimat
708.548,16 €, IVA no inclòs
V. Pressupost de licitació
Import total (IVA inclòs): 643.007,46 €
Vl. Procediment
a)Tramitació:
Ordinària (art.116 i següents de la LCSP)
Electrònica: Sí
b)Tipus de procediment:
Obert subjecte a regulació harmonitzada (art. 131 i següents de la LCSP)
c)S’aplica un acord marc: No
d)S’aplica una subhasta electrònica: No
Vll. Garantia definitiva
Sí: Import: 5% del preu base del contracte exclòs l’IVA: 26.570,56 €
Vlll. Requisits específics a acreditar pels licitadors
Vlll.1.Solvència
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un dels mitjans
següents:
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis
dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any (import mínim: 265.705,56
€)
Acreditació documental:
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre.
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En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració
anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior
a l’any. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment
d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat
de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment
podrà ser proporcional.
b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import
igual o superior al valor estimat del contracte (708.548,16 €)
Acreditació documental:
Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i
riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document
de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en
els casos en què sigui procedent.

b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys que inclogui
l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de major
execució haurà de ser almenys el 70% de la anualitat mitjana si aquesta és
inferior al valor estimat del contracte (123.995,92 €)
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix
ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar aquest
mitjà de solvència tècnica.
b) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
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per l’execució dels treballs o prestacions, i en concret:


joc de 2 semàfors



furgoneta amb llums prioritaris rotatius dobles a la part superior que compleixin
la normativa ECE R65 de tipus LED



perforadora:
o



Equip de perforació en alçada auto lliscant, format per columna de
perforació i xassís tipus trineu o similar, per a execució de forats de
qualsevol longitud i de fins a 105 mm de diàmetre.
o 2 equips de perforació pneumàtica manuals per a execució de forats de
fins a 4 m de longitud
Injectadores: bomba d’injecció de beurada de ciment i/o morter (tipus Turbosol,
Clivio, Sudimat o similar).

c) Acreditacions marcatge CE dels diferents materials; aquests certificats aniran
acompanyats de declaració de prestacions del fabricant conforme la norma UNE
corresponents especificades a l’article 5 del Plec de prescripcions tècniques.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar
la seva solvència, en els termes indicats en l’apartat anterior. Per tal de determinar la
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves
integrants.
El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditar la solvència a través
dels mitjans establerts a la clàusula 15 d’aquests plecs.
Vlll.2. Classificació empresarial
No
Vlll.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Sí. Els adjudicataris es comprometran a adscriure a l’execució del contracte a les
persones que compleixin els requisits professionals que s’especifiquen en els
plecs i que s’especificaran en la proposició. Cada licitador presentarà en el sobre
A una declaració en el qual hi constarà el nom i cognoms de les persones
adscrites. Aquesta documentació no s’ha d’incloure cap dada objecte de
declaració d’admissió automàtica, de la qual serà motiu d’exclusió.
lX. Criteris d’adjudicació
- Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B): Fins a un màxim de 10
punts
1. Organització dels treballs. Fins a 10 punts
Es valorarà una descripció acurada, específica i ajustada a les tasques de servei
d’estabilització de talussos. Caldrà incloure l’organització dels equips indicant la
maquinària i personal que es destinarà per l’execució dels treballs (memòria de
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com a màxim 2 pàgines). Depenent d’aquest descripció s’obtindrà la puntuació
següent:
0-4 punts: descripció insuficient
4-7 punts: descripció suficient però amb mancances
7-10 punts: descripció completa
- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C): Fins un màxim de 90 punts
1. L’oferta econòmica més avantatjosa: Fins a 80 punts
La valoració s’obtindrà multiplicant els preus unitaris ofertats per als factors de
ponderació següents:

UNITATS

m2
m

3

m

3

m3

DESCRIPCIÓ
Saneig i neteja manuals de talús fent caure els materials solts,
amb mitjans mecànics i manuals.
Eliminació de bloc rocós o blocs rocosos individualitzats.
Neteja de bosses de material acumulat sota la malla de triple
torsió
Buidat de material desprès i acumulat en el extrados de barrera
dinàmica

PREU

3,00

0,164276

0,49

120,00

0,000548

0,07

39,25

0,001095

0,04

152,50

0,000548

0,08

2,80

0,164276

0,46

0,005476
0,000548
0,013690
0,013690
0,000548
0,000548

0,55
0,19
0,20
0,06
0,01
0,01

0,328551

2,89

0,027379

0,28

0,054759

0,77

25,88

0,000548

0,01

38,57

0,000548

0,02

4,25
6,30

0,164276
0,000548

0,70
0,00

35,00

0,000548

0,02

m2

Esbrossada del talús a estabilitzar en qualsevol tipus de terreny

Ut
Ut
m2
m2
m
m

Tala d'arbre amb diàmetre de tronc a 1m entre 15 cm i 40 cm
100,00
Tala d'arbre amb diàmetre de tronc a 1m superior a 40 cm,
350,00
Substitució de malla metàl·lica malmesa
14,28
Desmuntatge i retirada de malla de triple torsió
4,10
Substitució a peu de talús de tub per cable
15,87
Reposició de tub de contrapès per trobar-se malmés o trencat
16,07
Malla de filferro galvanitzat de triple torsió de 80x100mm. de pas
8,80
de malla i 2,7mm. de diàmetre
Malla de filferro galvanitzat de triple torsió de 80x100mm. de pas
10,20
de malla i 2,7mm., anclatge superior en forma de porteria
Geomalla polimèrica unida en una sola fase de producció a una
malla de filferro galvanitzat de triple torsió de 80x100mm. de pas 14,00
de malla i 2,7mm. de diàmetre

m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m

Membrana d'alta resistència (resistència a tracció directa
<125KN/ml)
Membrana d'alta resistència (resistència a tracció directa d’entre
125KN/ml i 185KN/ml)
Cable d'acer de Ø 12mm. de diàmetre
Cable d'acer de Ø 16mm. de diàmetre.
Perns d'ancoratge de barra tipus Gewi o similar, o en forma de
"J" de Ø 20mm.

FACTOR
PREU
PONDERACIÓ
X FP
(FP)
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Perns d'ancoratge de barra tipus Gewi o similar de Ø 25mm. i
longitud igual o inferior a 3m.
Pern d'ancoratge de barra tipus Gewi o similar Ø25 mm, i
longitud > 3 m
Pern d'ancoratge de barra tipus Gewi o similar Ø32 mm, i
longitud > 3 m.
Xarxa de cable 300x300-8.
Barrera estàtica de protecció d'alçada màxima de 2m.
Barrera dinàmica de 500 Kj.
Barrera dinàmica de 1.000 Kj.
Barrera dinàmica de 2.000 Kj.

APROVAT
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45,00

0,041069

1,85

51,00

0,000548

0,03

72,75

0,000548

0,04

42,70
98,75
199,46
215,62
291,50

0,013690
0,000438
0,000438
0,000438
0,000438
1,00

0,58
0,04
0,09
0,09
0,13
9,70

Els factors de ponderació s’han obtingut en proporció a les quantitats estimades de cada
unitat.
Amb el sumatori dels factors de ponderació multiplicats pels preus màxims unitaris
s’obté el valor 9,70 (base de licitació del contracte).
B= base licitació del contracte (9,70)
Per calcular les ofertes presentades (Oi) també caldrà fer sumatori dels factors de
ponderació multiplicats pels preus presentats.
O= oferta més econòmica
Oi= oferta puntuada
Les baixes de cada oferta s’obtenen amb la fórmula següent:
Bo=100* (1-O/9,70)
Bi=100* (1-Oi/9,70)
Bo=baixa oferta més econòmica
Bi= baixa oferta que es puntua
La baixa és única pel conjunt de l’oferta i no de cada preu de forma individual.
La fórmula per calcular la puntuació de l’oferta econòmica és:
E= puntuació econòmica
E= 80-(Bo-Bi)
L’oferta econòmica més avantatjosa obtindrà 80 punts.
2. Carnet europeu de motoserrista del personal que s’ha adscrit a l’execució del
contracte: Fins a 10 punts
Carnet ECC1: 5 punts
Carnet ECC2: 5 punts

X. Condicions particulars per a l’execució del contracte
6

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 4358, Codi
Classificació: D050600, Any expedient: 2020

Anunci: Anunci Licitar contractació Servei estabilització de
talussos carreteres de Xarxa Viària

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1845764 AKS66-BHD2J-GSWXU 8D5702A392E0A20DBABABE075E8225D13036C30A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Codi per a validació: AKS66-BHD2J-GSWXU
Data d'emissió: 18 de agost de 2020 a les 7:32:57
Pàgina 7 de 7

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 17/08/2020 14:52

APROVAT
17/08/2020 14:52

1. La senyalització vertical d’obres que s’utilitzarà per l’execució del contracte
serà de nivell II de retroreflectància i aquestes estaran en bon estat de
conservació.
2. Mediambientals: Caldrà justificar anualment la recollida i reciclatge d’envasos o
llaunes d’oli i combustible utilitzats per la maquinària (perforadora, injectadora,
desbrossadora, motoserra,...) mitjançant gestors autoritzats de recollida de
residus o deixalleries municipals.
Xl. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: trenta (30) dies naturals a comptar des de l’endemà
de la data d’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea
(aquest termini es computarà a partir de la confirmació per part de l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea de la recepció de l’anunci i la publicació de la
informació enviada)
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors presentaran la documentació que conformi
les seves ofertes en 3 sobres, per mitjans electrònics. Les proposicions que no
es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
c) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Xll. Obertura de les proposicions
a) Lloc: Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
b) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant
Xlll. Recursos
Contra el present anunci de licitació, que exhaureix la via administrativa, podeu
interposar els següents recursos:
1) El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini
de quinze dies hàbils a partir del dia següent a la publicació en el perfil del contractant
de l’anunci i els plecs.
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