Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8 a 15h Tardes: dimarts, dimecres, dijous de 16 a
19.00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació de les obres del projecte Pla d’accessibilitat urbana per a
persones amb mobilitat reduïda (Carretera de Berga Eix comercial)
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b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: No.
c.1 a) Lloc d'execució: Sant Llorenç de Morunys.
c.2.b) Termini d'execució: 3 mesos .
c.2.c) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
c.2.d) Codi CPV: 45233200-1
-4 Tramitació i procediment
C/ Josep Cirera, 1 - 25282 SANT LLORENÇ DE MORUNYS- Tel. 973 49 20 50-Fax 973 49 24 13
Correu electrònic: ajuntament@santllorens.ddl.net

Francesc Xavier Mas Pinto
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=morun
ys&reqCode=viewDetail&idCap=3098418

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
b) Domicili: C/ Josep Cirera, 1
c) Localitat i codi postal: Sant Llorenç de Morunys CP: 25282.
d) Telèfon: 973492050.
e) Adreça electrònica: www.santllorens.ddl.net
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

ANUNCI
De Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys sobre la licitació d'un contracte de obres (exp. 145/
2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
b) Número d’identificació: 251930
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 145/2018

Codi Segur de Validació

DE

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Url de validació

AJUNTAMENT DE LA VILA

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
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b) Solvència:
Solvència econòmica financera. S’acreditarà d’acord amb el que tot seguit s’assenyala:
Volum anual de negocis del licitador en l’àmbit a què es refereix el contracte, per un import igual o
superior a:
Mínim: 22.299,09€ IVA exclòs
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresari estigués inscrit en aquest, en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional. S’acreditarà pels mitjans següents:
C/ Josep Cirera, 1 - 25282 SANT LLORENÇ DE MORUNYS- Tel. 973 49 20 50-Fax 973 49 24 13
Correu electrònic: ajuntament@santllorens.ddl.net
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- 6 Admissió de variants: No

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 26.299,09 euros sense IVA
b) Import total IVA inclòs: 31.821,90 euros
c) Import total IVA exclòs: 26.299,09 euros
d) IVA suportat: 21 %.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat sumari
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: si.

Codi Segur de Validació

DE

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Url de validació
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Aquesta inscripció acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per
contractar.
L'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a
contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el
compliment dels requisits específics de solvència exigits en l'anunci de licitació i detallats en els plecs
del contracte.
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-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més
avantatjosa seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cadascun d’ells:
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c) La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic en
aquesta licitació és obligatòria i el licitador que no estigui inscrit haurà d’acreditar la haurà
d’acreditar la solvència mitjançant la documentació descrita anteriorment.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

b) Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, dels quals
aquesta disposi per a l'execució de les obres. Els serveis depenents de l'òrgan de contractació podran
requerir la presentació dels documents acreditatius corresponents.
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han de presentar les dades
i els documents d’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o professional
sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que figurin en l’esmentat Registre.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin d'aquest grup o
subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més rellevant per al
contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels
quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del
contracte, avalada per certificats de bona execució.

Codi Segur de Validació
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Url de validació
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baixa és la que tindrà el màxim de puntuació establerta.
Aquesta oferta es valorarà en base al següent criteri:
Puntuació= Puntuació màxima (oferta econòmica) x [1-1,1 (P-Pmin/Pmin]
On P= import de l’oferta
On Pmin= import de l’oferta més baixa
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta
més baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directament i aritmèticament proporcional. Es
consideraran ofertes anormals o desproporcionades segons s’especifica a la clàusula dotzena
d’aquest Plec.
b.- Reducció termini d’execució de l’obra ............................................... fins a 10 punts
Es valorarà en 0 el termini d’execució de l’obra establert pel plec de clàusules i es computaran 5
punts per cada 2 setmanes de reducció del termini d’execució de la següent manera:
2 setmanes de reducció: 5 punts
4 setmanes de reducció: 10 punts
c.- Increment del termini de garantia ...........................................................fins a 10 punts
Es valorarà en 0 el termini de garantia establert pel plec de clàusules i es computaran 2,5 punts
per cada ½ any d’ampliació del termini de garantia de la següent manera:
21/06/2018 ALCALDE

½ any d’ampliació: 2,5 punts
1 any d’ampliació: 5 punts
1 any i ½ d’ampliació: 7,5 punts
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Es ponderarà l’oferta econòmica en funció del % de la baixa i es considerarà que l’oferta més

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

fins a 30 punts

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

a.- Proposta económica:

Codi Segur de Validació
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Url de validació
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explícita, que s’assumirà qualsevol alteració que presenti l’obra en el període ofertat, i que es
farà càrrec de la seva reparació.
d.- Millores quantificades i sense cost adicional (*)
d.1)

fins a 50 punts

Increment d’amidament (m2) de la partida següent:
F9B3UA40 m2 Paviment de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de
40mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, eleborat a obra.
S’obtindrà 1 punt per cada 1 metre quadrat d’increment d’amidament, fins a un màxim de
50,00 m2 de paviment, que equivalen a 50 punts.
(*) Les quantificacions dels licitadors per aquest apartat seran revisades pels serveis tècnics de
l’entitat i el director de l’obra, amb la finalitat que s’ajusten als preus del projecte. En cas de
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discrepància, s’estarà en tot cas als preus de mercat.
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inter mitges entre mig any i any, o any i mig any. Aquesta millora haurà d’especificar de manera

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

No s’acceptaran ampliacions de garantia que comprenguin un període inferior al mig any, ni

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

2 anys d’ampliació: 10 punts

Codi Segur de Validació
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Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica a través de través de l'eina de preparació i presentació
d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=morun
ys&reqCode=viewDetail&idCap=3098418

c) S’accepta la facturació electrònica: Sí
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.
b) Lloc: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
Clàusula catorzena del plec de clàusules.
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Sant Llorenç de Morunys, 21 de juny de 2018
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-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 05/07/2018
b) Documentació que cal presentar: Inclosa a la clàusula novena apartat 9.4

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Compromís per part de l’empresa
adjudicatària, d’executar el contracte amb criteris de transparència fiscal, de compliment rigurós de
la legislació tributària i de compromís a la no realització d’operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
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