AJUNTAMENT DE BERGA

ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I DE SERVEIS QUE TÉ PER OBJECTE EL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES PEL CEIP SANTA EULÀLIA.

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2021, mitjançant aquest
anunci s’efectua convocatòria per a l’adjudicació del contracte d’acord amb les següents dades:
1. Entitat adjudicadora
Nom:
Ajuntament de Berga
Direcció i codi NUTS:
Plaça Sant Pere, nº 1 08600 Berga (ES511)
Dependència que tramita l’expedient: Contractació i Serveis Tècnics Municipals
Tipus de poder adjudicador:
Administració Pública
Núm. de telèfon i fax:
93.821.43.33 – 93.821.17.87
Direcció electrònica:
contractacio@ajberga.cat
Pàgina web:
www.ajberga.cat
Número d’expedient:
SEC Contract. admin. - Subministrament 2021/2
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2. Descripció de la licitació; quadre de característiques
A. Objecte
L’objecte del contracte és la substitució dels elements de fusteria exterior del CEIP Santa Eulalia al
carrer Olvan, 0 de Berga per nova fusteria exterior d’alumini amb la finalitat d’augmentar la utilitat
del centre docent públic i disminuir el cost energètic de l’equipament.
Les actuacions a realitzar són:
-

Subministrament dels elements de fusteria exterior d’alumini definits en els Plecs de
prescripcions tècniques.

-

Subministrament del conjunt de vidres exteriors dobles de baixa emissió tèrmica i
seguretat laminat del tipus 3+3/10/3+3, definits en els Plecs de prescripcions tècniques.
En el supòsit d’incloure’s la millora ambiental proposada, la tipologia de vidres serà
substituïda pel conjunt de vidres exteriors dobles de baixa emissió tèrmica i seguretat
laminat del tipus 3+3/16/4+4, definits en els presents Plecs de prescripcions tècniques.

-

Retirada dels elements de fusteria metàl·lica existents, inclòs el seu desmuntatge,
separació de residus per fraccions i gestió de residus segons normativa vigent.

-

Desmuntatge de persianes existents en aquells elements de fusteria que tenen persiana,
inclòs el seu desmuntatge, separació de residus per fraccions i gestió de residus segons
normativa vigent.

-

Treballs d’instal·lació d’elements de fusteria exterior definida en els Plecs de prescripcions
tècniques, totalment acabada, inclòs tapajunts, peces de remat interior i exterior i treballs
de tapat registre de persiana i ajuts de paleta.
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Treballs de muntatge dels conjunts de vidres en els elements de fusteria exterior definits en els
presents Plecs de prescripcions tècniques
Les finalitats públiques a satisfer són les de canviar una fusteria exterior obsoleta i amb poca
capacitat aïllant per una que millori els tancaments i tingui més capacitat d’aïllament, per tant,
augmenta la utilitat del centre docent públic i disminueix el cost energètic de l’equipament.
Lots: NO
Atès el que estableix a l’article 5 “Divisió del contracte en lots”, del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de contractes del sector públic que estableix que sempre que sigui possible la
prestació contractual haurà de dividir-se en lots.
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Es considera no recomanable la divisió en lots al tractar-se d’un contracte de subministrament, que
per la seva naturalesa també comporta la instal·lació dels elements de fusteria exterior, a
desenvolupar en un únic edifici i en un període de temps determinat que comportarà a banda de la
fabricació, la instal·lació dels elements de fusteria durant el període de vacances escolars d’estiu, a
efectes de conciliar la prestació del contracte amb l’activitat docent del centre escolar.
En aquest sentit la divisió en lots dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic i posaria
en risc la prestació del contracte en el termini establert, ja que la instal·lació dels elements de
fusteria exterior en un únic edifici es dificultaria, comportant problemes de coordinació entre
diferents empreses, a banda del problema estètic que comportaria la instal·lació d’elements de
fusteria de diversos fabricants, que encara que semblants, tindrien diferencies apreciables en la
fusteria d’alumini i accessoris.
Les actuacions previstes són completes, susceptibles de ser lliurades a l’ús general o al servei
corresponent i no hi ha fraccionament en l’objecte de contracte
Codis CPV:

44221000-1
44221111-6
45421100-5
45441000-0
45421160-3

“Ventanas, puertas y elementos conexos”
“Unidades de doble acristalamiento”
“Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos”
“Trabajos de acristalamiento”
“Trabajos de cerrajería y carpintería metàl·lica”

B. Dades econòmiques
Els costos indirectes previstos s’han establert en un 6% sobre el total de costos directes, considerantse un percentatge adequat, tenint en compte per la prestació del contracte prevista.
A continuació es detalla el quadre resum amb el desglossat dels diferents costos del preu base de
licitació:
Concepte

Import

Total costos directes (CD):

80.165,16 €

Total costos indirectes (CI):

5.116,92 €

Total pressupost d'execució material (CD+CI):

85.282,08 €

13% Despeses generals (DG):

11.086,67 €
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6% Benefici industrial (BI):

5.116,93 €

Preu base de licitació (CD+CI+DG+BI):

101.485,68 €

21% IVA:

21.311,99 €

Total base de licitació IVA inclòs:

122.797,67 €

Total despeses indirectes (CI+DG):

16.203,60 €

El present pressupost ha estat redactat considerant preus de referencia de mercat en base a
actuacions similars realitzades, tenint en compte que els preus de mà d’obra compleixin amb les
condicions salarials dels treballadors d’acord amb el conveni col·lectiu de treball de la indústria de
la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017- 2021 (codi de
conveni núm. 08001065011994) publicat al BOPB de 29/03/2019 i la Resolució de 15 de maig de
2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2019 del
Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de
Barcelona (BOPB 22/05/2019) i RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball de la
indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (BOPB 04/12/2019) i altres
despeses de costos salarials aplicables
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
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El valor estimat del contracte és de 101.485,68.- euros, atès que no es preveuen ni prorrogues
ni modificacions del contracte.
B3. Pressupost base de licitació:
Preu base de licitació
101.485,68 €

21% IVA
21.311,99 €

Preu IVA inclòs
122.797,67 €

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:
C2. Expedient d’abast plurianual:

06 32102 61900
No

D. Termini de durada del contracte
Termini del contracte:

3 mesos

Possibilitat de pròrrogues i termini:

No

Termini d’instal·lació:

de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2021

E. Variants
No:

X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:
ordinària
Procediment d’adjudicació:
procediment obert simplificat
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:

Sí
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Termini de presentació d’ofertes:

15 dies

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
1.- Solvència econòmica i financera:
a) El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis
del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà
de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat.
L’acreditació es realitzarà mitjançant inscripció al RELI/ROCE
2.- Solvència tècnica i professional:
a) L’acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la relació de subministraments de
fusteria exterior d’alumini efectuats en els últims cinc anys, l'import anual acumulat en l'any de major
execució sigui igual o superior al 70 per cent al preu estimat.
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L’acreditació es realitzarà mitjançant inscripció al RELI/ROCE
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels següents mitjans:
a) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els tres
últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li sigui requerit pels
serveis dependents de l'òrgan de contractació. S’haurà d’acreditar disposar d’un mínim de d’un oficial
primera i un oficial segona en el sector de fusteria exteriors d’alumini.
b) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució de
les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels
serveis dependents de l'òrgan de contractació. S’haurà de disposar de com a mínim:
 Furgoneta
 Material tractament i manufacturació d’alumini
 Taller de fabricació de fusteria d’alumini
G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
No procedeix
G3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental.
No procedeix
H. Criteris d’adjudicació
Criteris:

automàtics - fins a 100 punts
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Ponderació/puntuació: L’adjudicació del contracte es farà d’acord amb una pluralitat de criteris
basats en el principi de millor relació qualitat-preu. Aquesta relació s’avaluarà mitjançant criteris
econòmics i criteris qualitatius (referits en alguna de les etapes del seu cicle de vida) tots ells caràcter
reglat.
A. P1 Criteri Preu (fins a 45 punts).
o

Puntuació = (45 * preu més baix) / preu que es valora

B. P2 Millora ambiental proposada com a criteri d’adjudicació (canvi de vidres amb major eficiència
energètica) (fins a 40 punts).
Com a criteri addicional d’adjudicació a més del preu del contracte, es proposa la millora ambiental
que consisteix en el canvi de vidres previstos consistents en una tipologia de vidre laminat a cada
cara amb càmera d’aire del tipus 3+3/10/3+3, amb el vidre de la cara interior de baixa emissió
tèrmica, amb una transmitància tèrmica estimada màxima del conjunt de U = 1,8 W/m²·K, per una
tipologia de vidre de major eficiència energètica i acústica que consistirà en una tipologia de vidre
laminat a cada cara amb càmera d’aire del tipus 3+3/16/4+4, amb el vidre de la cara interior de
baixa emissió tèrmica, amb una transmitància tèrmica estimada màxima del conjunt de U = 1,6
W/m²·K.
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Els valors de transmitància estimats són valors orientatius adoptats de la publicació “Catálogo de
elementos constructivos del CTE”.
A continuació es descriu la millora ambiental proposada, atès que es un criteri d’adjudicació
automàtic.
Descripció
m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i
seguretat (laminat), 3+3/16/4+4, conjunt format
per vidre exterior laminat 4+4 mm compost per dos
vidres de 4 mm, units mitjançant una làmina
incolora de butiral de polivinil, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior
laminat de baixa emissió tèrmica 3+3 mm compost
per dos vidres de 3 mm, units mitjançant una
làmina incolora de butiral de polivinil; gruix total 30
mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material de suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanqueïtat.
Senyalització de les fulles. Tot inclòs.
Les fusteries situades a la façana d’orientació sudoest se substituirà el vidre de la cara interior baix
emissiu per un vidre a la cara exterior de factor
solar 10%.
Total valoració:

AJUNTAMENT DE BERGA

S’atorgarà la puntuació al licitador que ofereixi aquesta millora.
C. P3 Millora ambiental proposada com a criteri d’adjudicació (acreditació d’estar en possessió
d’ecoetiquetes) (fins a 5 punts)
Amb l’objectiu de promoure la demanda d’aquells productes que tenen un menor impacte ambiental
associat. D’acord amb la ISO (organització internacional d’estandarització), com a criteri addicional
d’adjudicació, es proposa la millora ambiental que consisteix en l’acreditació d’estar en possessió
d’una declaració ambiental de producte (DAP) també coneguda com a ecoetiqueta del tipus III, dels
diferents productes de fusteria a subministrar i instal·lar, objecte del contracte.
Alternativament, també seran admeses les ecoetiquetes del tipus II o també anomenades
autodeclaracions ambientals, així com també les ecoetiquetes del tipus I, que són certificacions
ambientals que consideren l’anàlisi de cicle de vida del producte o servei.
Serà d’aplicació allò establert a la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre), en el seu article 127.
Etiquetes i article 128. Informes de proves, certificats i altres mitjans de prova.
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A continuació es descriu i valora la millora ambiental proposada, atès que és un criteri d’adjudicació
automàtic.

Ecoetiqueta

Puntuació

Tipus I
Tipus II
Tipus III

1
3
5

En el supòsit de presentar-se diverses ecoetiquetes, s’adoptarà la puntuació fins a un màxim de 5
punts.
D. P4 Millora tècnica proposada com a criteri d’adjudicació (ampliació termini de garantia (fins a
10 punts)
Com a criteri addicional d’adjudicació, a més del preu del contracte i la millora ambiental proposada,
es proposa la millora tècnica que consisteix en l’ampliació del termini de garantia establert a l’article
111 de la LCSP.
A continuació es descriu i valora la millora tècnica proposada, atès que és un criteri d’adjudicació
automàtic.
Ampliació
termini
Puntuació
garantia [anys]1
1
2
3
4
5

2
4
6
8
10
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(1)

Ampliació del termini de garantia afegit al termini de garantia establert

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Valoració de l’oferta presentada pel licitador als efectes de càlcul de valors anormals o
desproporcionats:
A. P1 Preu
B. P2 Millora ambiental proposada com a criteri d’adjudicació (substitució de vidres
per altres més eficients energèticament)

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 •
berga@ajberga.cat

A continuació es descriu i valora la millora ambiental proposada, atès que es un criteri d’adjudicació
automàtic.
Descripció
m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i
seguretat (laminat), 3+3/16/4+4, conjunt format
per vidre exterior laminat 4+4 mm compost per
dos vidres de 4 mm, units mitjançant una làmina
incolora de butiral de polivinil, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre
interior laminat de baixa emissió tèrmica 3+3 mm
compost per dos vidres de 3 mm, units mitjançant
una làmina incolora de butiral de polivinil; gruix
total 30 mm, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material de suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanqueïtat.
Senyalització de les fulles. Tot inclòs.
Les fusteries situades a la façana d’orientació sudoest se substituirà el vidre de la cara interior baix
emissiu per un vidre a la cara exterior de factor
solar 10%.
Total valoració:

Quantitat

Preu /u

Import

313,773

105,50 €

33.103,05 €
33.103,05 €

El valor de la millora s’obté deduint el valor de la superfície envidriada prevista en el present plec
atès que es tracta d’una substitució del tipus de vidre a instal·lar en cada element de fusteria,
respecte del cost total de la millora detallat en el quadre anterior.
Valor de la millora = 33.103,05 € - 28.082,68 € = 5.020,37 €
Valorant-se per tant, la millora ambiental proposada en 5.020,37 €
C. P3 Millora ambiental proposada com a criteri d’adjudicació (acreditació d’estar en
possessió d’ecoetiquetes)
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A continuació es descriu i valora la millora ambiental proposada, atès que és un criteri
d’adjudicació automàtic.

Ecoetiqueta

Puntuació

Estimació del valor econòmic de
repercussió que comporta la
millora a efectes de la valoració
de propostes [€]

Tipus I
Tipus II
Tipus III

1
3
5

200,00
300,00
400,00

La valoració de l’estimació del valor econòmica es realitza en funció a la repercussió que pot tenir
sobre aquest cotnracte atès el seu import, que per tant és relatiu en relació al cost total de
l’obtenció de les ecoetiquetes
D. P4 Millora tècnica proposada com a criteri d’adjudicació ampliació termini garantia
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A continuació es descriu i valora la millora tècnica proposada, atès que és un criteri d’adjudicació
automàtic.
Estimació del valor
Ampliació
econòmic de la despesa
termini garantia financera que comporta la
[anys]1
millora a efectes de la
valoració de propostes [€]
1
2
3
4
5
(1)

152,23
304,46
456,69
608,91
761,14
Ampliació del termini de garantia afegit al termini de garantia establert

Valor de l’ofertat = P1-P2-P3-P4
Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats per cada un dels lots aquelles
ofertes en que la resta de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se
situessin per sota de quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la formula:
Oi <0,85 x OM
on:
Oi = Oferta que es valora (Valor de l’oferta)
∑Oi = sumatori de les ofertes presentades que es valoren
n = Nombre d’ofertes presentades que es valoren
OM = Mitjana aritmètica de les ofertes (Valor de les ofertes) segons l’expressió que es detalla a
continuació:
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OM =
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No procedeix
K. Garantia provisional
No:

X

L. Garantia definitiva
Sí:
5% de l’import d’adjudicació
Forma de constitució:
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a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar
a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria de l’Ajuntament de Berga o a les caixes de dipòsits
de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de
lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
M. Condicions especials d’execució
Seran condicions especials d’execució segons preveu l’article 202 de la Llei de contractes els criteris
P2 i P3.
Els treballs d’instal·lació dels elements de fusteria, desmuntatge i retirada dels elements de fusteria
existents a substituir s’hauran de realitzar en el període de vacances escolars comprès entre el dia
1 de juliol de 2021 al dia 31 d’agost de 2021.
L’adjudicatari haurà de justificar que la prestació del contracte s’ha portat a terme tenint en compte
un procediment respectable amb el medi ambient. Per la justificació d’aquesta condició, l’empresa
adjudicatària, una vegada realitzat el desmuntatge dels elements de fusteria a retirar, haurà de
presentar els justificants corresponents al correcte procediment de reciclatge a través dels gestors
de residus legalment acreditats, segons normativa vigent en matèria de gestió de residus.
De conformitat amb l’article 202.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participi en l’execució de l’obra.
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N. Modificació del contracte prevista
No se’n preveuen
O. Cessió del contracte
Sí procedeix.
P. Subcontractació
Sí procedeix.
Q. Revisió de preus
No procedeix.
R. Termini de garantia
Termini:

1 any
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S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No se’n preveuen
T. Programa de treball
No
U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Serveis tècnics municipals – arquitecte tècnic (J.T.G)
V. Presentació de factures
Telemàticament
W. Règim de recursos i jurisdicció competent
Consta definit en el PCAP en les clàusules 39a i següents.

Berga, document datat i firmat electrònicament.
L’Alcalde accidental,
Ivan Sánchez Rodríguez

