ANUNCI
De Ajuntament de Montblanc pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. 4308620002-2022-0001153)
-1 Entitat adjudicadora
a)Organisme: Ajuntament de Montblanc.
b)Número d’identificació: 4308620002.
c)Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
d)Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
e)Número d'expedient: 4308620002-2022-0001153.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a)Entitat: Ajuntament de Montblanc.
b)Domicili: Plaça Major, 1.
c)Localitat i codi postal: Tarragona CP: 43400.
d)Codi NUTS3: ES514.
e)Telèfon: 977860009.
f)Adreça electrònica: secretaria@montblanc.cat.
g)Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=30273723&cap=Ajuntament%20de%20Montblanc
h)Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el darrer dia del termini de presentació
de les sol·licituds de participació i les proposicions.
i)Horari d’atenció: 9:00 a 14:00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de serveis de direcció d’obres contingudes en el Projecte
de rehabilitació i adequació dels entorns del Pont Vell de Montblanc (B.1.4).
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: NO.
d) Lloc d'execució: Montblanc.
e) Termini d'execució: 21 mesos.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV : 71000000
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 45.000,00 euros (IVA exclòs).
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí, del 5 per 100 de l’import d’adjudicació del contracte sense incloure l’IVA. En el
supòsit en què l’oferta de l'adjudicatari resultés inicialment considerada en presumpció
d'anormalitat, prèviament a l’adjudicació, es requerirà una garantia complementària del 5 per
100 de l’import d’adjudicació del contracte sense incloure l’IVA, arribant així la garantia total al
10 per 100 de l’import d’adjudicació del contracte sense incloure l’IVA.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix classificació.
b) Solvència: Apartat I del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives
particulars.
-9 Criteris d’adjudicació: Apartat J del quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars:
J. Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables automàticament (Fins a 100 punts)
J.1.- Experiència professional (Fins a 60 punts)
a) Considerant l’informe dels serveis tècnics de l’Ajuntament on s’exposa que del
pressupost de l’obra de l’Entorn se’n desprèn que un 50% de la mateixa afecta a
elements patrimonials d’especial interès a protegir, és voluntat valorar l’experiència
professional en actuacions similars.
En aquest sentit, es valorarà l’experiència del Director d’obra en redacció de
Projectes/Direccions d’Obra/ Assistència tècnica al Director d’Obra (RP/DO/ATDO) en
actuacions sobre elements constructius d’obra civil de més de 75 anys d’antiguitat en
els darrers 10 anys amb un pressupost superior a 700.000 euros (Fins a 30 punts):
Núm de projectes
1
2
3
4 o més

Puntuació
3 punts
7 punts
11 punts
15 punts

Import acumulat dels projectes
(PEC abans d’IVA)
Entre 700.000 i 1.000.000 €
Entre 1.000.000,01 i 2.000.000 €
Entre 2.000.000,01 i 5.000.000 €
Entre 5.000.000,01 i 10.000.000 €
Entre 10.000.000,01 € en
endavant.

Puntuació
3 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts

b) Experiència del Director d’obra en Redacció de Projectes/Direccions d’Obra/ Assistència
tècnica al Director d’Obra (RP/DO/ATDO) en actuacions sobre elements constructius
d’obra civil en entorn fluvial en els darrers 10 anys amb un pressupost superior a
700.000 euros (Fins a 30 punts):
Núm de projectes
1
2
3
Fins a 5
Fins a 7
8 o més

Puntuació
1,5 punts
3 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts

Import acumulat dels projectes
(PEC abans d’IVA)
Entre 700.000 i 1.000.000 €
Entre 1.000.000,01 i 2.000.000 €
Entre 2.000.000,01 i 5.000.000 €
Entre 5.000.000,01 i 10.000.000 €
Entre 10.000.000,01 € en
endavant.

Puntuació
3 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts

J.2.- Proposta econòmica (fins a 40 punts)
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció
de les baixes i de manera proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
Po=[[1-((Of-Oe)/Pl)]1/2 ] x Pm=Rel quadrada [1 – (Of-Oe)/Pl)]xPm
On,
Po: Puntació de l’oferta a valorar, en número de punts.
Pm: Punts criteri econòmic.
Oe: Oferta millor.
Of:Oferta a valorar.
Pl: Import de licitació, Tipus
Determinació de la baixa temeraria
Si el nombre d’empreses admeses a la licitació és una, no són aplicables els criteris per
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció.
Càlcul de l’oferta mitjana (OM) i la desviació de cada oferta (DF)
Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a
10, se seguirà el següent procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes:
- Es prescindirà de l’oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior a més del 5% a la
segona oferta més baixa (OMB2) és a dir, quan OMB1<0.95*OMB2
- Es prescindirà de l’oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior a més del 5% a la
segona oferta més alta (OMA2) és a dir, quan OMA1>1.05*OMA2
L’oferta mitjana s’obtindrà per la suma de totes les ofertes no excloses (per al càlcul d’OM)
dividida pel número d’aquestes.
Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del càlcul
següent:
Df= (OM-Of)/Pl
Pl: Import de licitació, tipus.
Baixa temeraria
Si s’admeten a licitació més de 2 ofertes (Of), la desviació de les quals (df) sigui més gran que
0,05 (df>0,05) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.
Justificació de la baixa temerària
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa

licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’ anormalment baixa s’evidencia que els
preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix
el conveni d’aplicació.
-10 Condicions especials d’execució del contracte: Apartat M del quadre de característiques del
Plec de clàusules administratives particulars:
En compliment de l’obligació prevista a l’article 202 de la LCSP, cal establir condicions
especials d’execució del contracte de caràcter social, laboral ètic o mediambiental i, segons
informa el Servei de Manteniment Municipal, els licitadors hauran de tenir en consideració la
següent estipulació a l’hora de presentar les seves propostes:
- Manteniment, durant la vigència del contracte, de les condicions laborals i socials de les
persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de
presentar l’oferta, segons el conveni que resulti d’aplicació.
Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i
211.1.f) de la LCSP.
L’empresa adjudicatària ha de presentar una declaració responsable comprometent-se que
s’han complert les obligacions derivades de les condicions esmentades, com mitjà acreditatiu
del compromís assumit per l’empresa.
L’incompliment de les condicions podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o fins i
tot ser causa d’extinció contractual, d’acord amb l’art. 211 f) de la Llei 9/2017.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 Presentació de les ofertes
a)Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la
publicació de l'anunci de licitació al perfil del contractant o el dia següent en cas que el darrer
dia del termini fos inhàbil.
b)Documentació que cal presentar: Clàusula 14a del Plec de clàusules administratives
particulars.
c)Presentació d’ofertes: Presentació electrònica obligatòria (Sobre Digital).
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Montblanc.
b) Lloc: Ajuntament de Montblanc.
c) Data: En el dia que s’assenyali en el tauler d’anuncis de contractació de la Corporació o
Perfil del Contractant.
d) Hora: A l’hora que s’assenyali prèviament.

-14 Import màxim de les despeses que ha d'abonar l'adjudicatari: Clàusula 24a del Plec de
clàusules administratives particulars.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Plec de clàusules administratives particulars.
-16 Recursos: Clàusula 46a del Plec de clàusules administratives particulars.
-17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No.

Montblanc, a la data de la signatura electrònica.
L'Alcalde,

Josep Andreu Domingo

