CODI: FMB 2019 03
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.- Objecte del contracte: Obres d’ adequació i gestió d’una xarxa secundària demostrativa
de reg a baixa pressió impulsada per energia solar en el marc de l’operació “Implementació
d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència de reg agrícola al Baix Ter” del
projecte Girona, regió sensible a l’aigua, finançat per la Generalitat de Catalunya (Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats als projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Fundació Mas
Badia.
Lots: No resulta viable dividir l’objecte del contracte en lots atès que està considerat
com una única unitat funcional. En conseqüència, la gran dificultat de coordinació de
les diferents prestacions que integren l’objecte del contracte aniria en detriment de la
correcta execució del mateix, en la mesura que totes les prestacions estan directament
vinculades entre si.
Codi CPV: 45232120-9 Treballs de regadiu.

B.- Dades econòmiques.
B.1.- Valor estimat del contracte: 58.110,87 € més 21% en concepte d’IVA.
B2. Pressupost màxim de licitació: 58.110,87 € més 12.203,28 € en concepte d’IVA i que
totalitza un import de 70.314,15 €.
C. Existència de crèdit
C1. Transcripció d’abast plurianual: Si. 2019 i 2020
D.- Lloc d’execució dels serveis: Mas Badia
E.- Termini d’execució de les obres: 8 setmanes.
El termini d’execució de les obres s’iniciarà el dia següent a l’acta de comprovació del
replanteig.
El contractista està obligat a signar l’acta de comprovació del replanteig en el termini màxim de
quinze dies a comptar des de la notificació de la resolució d’adjudicació.
Les obres hauran d’estar en disposició de ser recepcionades en el termini màxim indicat en el
present apartat o en un termini inferior, en el cas que el contractista així ho hagi indicat a la
seva oferta.
La Fundació recepcionarà l’obra un cop aquesta estigui finalitzada en les condicions que
consten al Plec de Prescripcions tècniques. Durant l’execució de l’obra serà el contractista qui

es farà responsable de l’aprovisionament i conservació de tots els materials necessaris per a
dur a terme l’obra i d’assegurar el bon estat de l’obra fins al seu lliurament.
NOTA IMPORTANT: veure clàusula vint-i-quatrena del Plec de clàusules administratives
particulars, on es regulen les penalitats per incompliment del termini d’execució de les obres.
F.- Solucions alternatives o variants: No es contemplen
G.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
G.1. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i termini presentació ofertes
Procediment d’adjudicació: Obert, simplificat
Tipus de procediment simplificat a tramitar: amb aplicació de mesures de gestió eficient
(art. 8 DL 3/2016)
Forma de tramitació Urgent
Tramitació electrònica: NO
Nombre de sobres a presentar: TRES (A, B i C)
G.2. Data límit presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: veure anunci
H.- Solvència i requeriments:
A. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
H.1.- Solvència Econòmica:
La solvència econòmica i financera de les empreses licitadores s’acreditarà amb la presentació
d’algun dels següents documents:
L’acreditació de la solvència econòmica i financera de les empreses licitadores s’acreditarà
amb la presentació d’algun dels següents documents: a) Declaració sobre el volum anual de
negocis, o bé sobre el volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, per
import igual o superior al del pressupost de licitació, caldrà que els licitadors compleixin amb
aquests mínims, almenys en un dels 3 últims exercicis. b) Patrimoni net, o bé rati entre actius i
passius, al tancament de l‘últim exercici econòmic per al que estigui vençuda l’obligació
d’aprovació de comptes anuals, per import igual o superior al del pressupost de licitació.
H.2.- Solvència tècnica o professional:
Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació següent:


Relació de les principals obres o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als de
l’objecte del contracte en els últims cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar pels mitjans
indicats a l’art. 88.1.a) de la LCSP.

L’import total de serveis acreditats ha de ser com a mínim equivalent al pressupost de licitació.
Per a determinar que un treball o servei és similar al de l’objecte del contracte s’atendrà als
tres primers dígits dels respectius codis CPV.
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I.- Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries:
Pòlissa de Responsabilitat Civil: Obligatòria. Justificació d’existència d’una assegurança de
responsabilitat civil de riscos professionals per import igual o superior a 100.000 euros per
sinistre, vigent fins a la finalització del contracte, aportant a més el compromís de renovació o
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del
contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà aportant una còpia de la pòlissa o certificat expedit per
l’assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment així com
mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, renovació o pròrroga de
l’assegurança.
J. Garantia provisional: no s’exigeix, en compliment del que preveu l’article 8.b) del Decret
Llei 3/2016
K. Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació del contracte.
La garantia serà retornada al contractista quan finalitzi el període de garantia dels defectes
d’acabats. Aquesta garantia finalitzarà en el termini indicat a l’article 17.1. de la Llei d’Ordenació
de l’Edificació o en un termini superior, en el cas que el contractista així ho hagi indicat a la
seva oferta.
L. Condicions especials d’execució: Tal i com es detallen a continuació:


En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribució comercial,
els licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unió
Europea o establertes per la Organització Internacional del Treball.



En compliment de l'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, així
com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones, els licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de
desembre de 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per
Espanya el 3 de desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, així com
els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que
aprovà el Text refós de la Llei General de Drets de persones amb diversitat funcional i la
seva inclusió social.



En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present
contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe
valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin
produït durant l'execució del present contracte.



Donar compliment tant el contractista com les empreses que pugui subcontractar a les
previsions de la normativa nacional i de la Unió europea en matèria de protecció de dades
personals, especialment en els casos que el contracte implica cessió de dades. En els
casos en que el contracte implica tractament de dades, el contractista i les empreses que
si s’escau subcontracti han de destinar les dades a la finalitat exclusiva indicada en els
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plecs. Així mateix, el contractista té el deure de comunicar qualsevol canvi que es produeixi
al llarg de la vida del contracte de la informació que ha facilitat amb caràcter previ a la
formalització del contracte relativa a on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran
els serveis associats als mateixos. Les condicions especials d’execució regulades en el
present paràgraf tenen el caràcter d’obligació contractual essencial.
A aquests efectes, els licitadors presentaran dins del sobre B l'Annex 5, degudament
complimentat.
M. Subcontractació: D’acord amb el que estableix el PCAP.
N. Revisió de preus: No està prevista
O. Termini de garantia: Els terminis previstos a l’article 17 de la Llei d’Ordenació de
l’Edificació. En el cas dels terminis de garantia dels defectes d’acabat (12 mesos) i dels vicis o
defectes d’habitabilitat (36 mesos), aquests poden ser ampliats pels licitadors en les seves
ofertes.
P. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: No procedeix
Q. Programa de treball: Si (veure criteris d’adjudicació).
R. Responsable del contracte: Sr. Francesc Camps, de la Fundació Mas Badia.
S. Data i hora obertura sobre B criteris avaluables mitjançant criteris subjectius: veure
anunci (obertura no pública)
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