ANUNCI
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Fonollosa de data 16 de gener 2019,
per mitjà del present anunci es convoca la licitació del contracte d'obres per procediment
obert, en base a diversos criteris de valoració automàtica i altres sotmesos a judici de valor,
conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme:
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA
b) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència:
ÀREA DE TERRITORI
2) Domicili.
C/ ESGLÉSIA, S/N
3) Localitat i codi postal.
08259 FONOLLOSA
4) Telèfon.
938366005
5) Telefax.
938366106
6) Correu electrònic.
fonollosa@diba.cat
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://www.fonollosa.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus:
b) Descripció:

OBRES
“Projecte d’execució de la Sala Polivalent Municipal de
Canet de Fals”
c) Divisió per lots i nombre de lots: NO
d) Lloc d'execució:
FONOLLOSA
e) Termini d'execució:
NOU MESOS
f) CPV:
45212171-5

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació.
b) Procediment.
c) Criteris d'adjudicació:

ORDINÀRIA
OBERT

Criteris quantificables automàticament: 75 punts
A.

OFERTA ECONÒMICA: 10 PUNTS
2 punts per cada 1% de rebaixa en el preu de sortida fins un màxim de 10 punts. En
la oferta s’especificarà el percentatge de baixa juntament amb la oferta final (el
percentatge s’aplica al VEC, o sigui import sense IVA).

B.

ALTRES CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

1.Termini de garantia..........................................................................................10 punts
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5 punts per cada 12 mesos d’ampliació del termini de garantia de la totalitat de l’obra
amb un màxim de 10 punts. Caldrà especificar exactament els mesos d’ampliació
que s’ofereixen a partir de la garantia inicial definida al plec, que és de 12 mesos. Si
l’oferta no es fa per períodes de 12 mesos, s’aplicarà la part proporcional dels punts.
2.Termini d’execució.........................................................................................10 punts
2,5 punts per cada setmana de reducció fins un màxim de 10 punts. En la oferta
s’especificaran les setmanes de reducció total respecte el termini d’execució inicial.
Per la presentació d’aquesta oferta serà obligatori que el Pla de programació d’obres
que es presenti justifiqui la viabilitat. No es puntuaran períodes inferiors a una
setmana.
3. Millores socials........................................................................................... 15 punts
Es valorarà amb 15 punts la millora del salari base brut dels treballadors destinats a
l’execució del contracte en un mínim del 5 % i un màxim del 10 % sobre les quanties
establertes inicialment pel conveni col·lectiu que els sigui aplicable i sempre que les
retribució anual bruta a jornada complerta, o l’equivalent en jornada partida, no sigui inferior
a 15.000€.
La puntuació s’atorgarà donant la màxima puntuació a la proposta amb el % més elevat i la
resta proporcionalment, sempre que superi el % mínim anteriorment esmentat.
Per tal de poder donar la puntuació assenyalada, caldrà que les empreses licitadores aportin
una declaració responsable de què els treballadors de l’empresa, destinats a l’execució del
contracte, (així com els treballadors de les empreses que subcontractaran) compliran
aquesta exigència durant la vigència del contracte. També hauran d’indicar el conveni
col·lectiu d’aplicació per a cada categoria de treballadors que desenvoluparan l’activitat
objecte del contracte.
Per a la comprovació del compliment, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar els TC2 o
certificats que acreditin i mostrin quins seran els treballadors destinats a l’execució del
contracte, la seva vinculació a l’empresa i retribució anual bruta.
En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa adjudicatària,
l’obligació de presentar els TC2 serà a partir del moment en què s’iniciï la subcontractació,
sent responsable d’aportar-ho l’empresa adjudicatària. Es podrà requerir a l’empresa
adjudicatària, mentre el contracte estigui vigent, perquè acrediti el compliment de la condició
durant tota la durada del contracte.
Aquesta millora salarial serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta
adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri.
4. Millores de l’obra .......................................................................................... 30 punts
Les millores seran puntuades amb la totalitat dels punts o amb 0 punts, no admetent-se
puntuacions parcials :
Millora 4.1: Substitució de l’equip de renovació d’aire per una unitat de tractament d'aire amb
recuperador de major caudal i potència. Detallat de forma específica a l’Annex 5 del Plec de
Prescripcions Tècniques i Particulars. 15 punts
Millora 4.2:Col·locació de cortines oscurant amb sistema d’accionament elèctric per a les
finestres de la sala. 3 punts
Millora 4.3. Pintat de color gris fosc a escollir per DF dels elements metàl·lics exteriors
(estructura, coberta, canals i baixants). 3 punts
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Millora 4.4: Construcció d’armari metàl·lic d’acer amb revestiment de xapa d’acer miniona
per pintar de color gris fosc a escollir per DF. 3 punts
Millora4.5: Col·locació de reixat d’acer 1,5m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat amb porta de dues fulles batents de 2x1,5m de llum de pas d’acer galvanitzat.3
punts
Millora 4.6: Substitució de diferents elements de la instal·lació elèctrica per uns de major
qualitat :3 punts
El PPT descriu en detall les condicions i característiques tècniques exigides a les millores
del punt 5.

C. Criteris quantificables per judici de valor: 25 punts
Programa de treball que inclourà calendari de desplegament dels treballs a realitzar,
planificació temporitzada , gràfic de les diverses activitats de treball i valoració mensual i
acumulada de l’obra programada, així com les mesures per tal de minimitzar les molèsties
als veïns, així com les previsions de la informació general de la durada de les obres i la
senyalització d’itineraris alternatius, si cal i la previsió de resolució d’incidències.
Es valoraran els aspectes de coherència del programa, claredat expositiva, correcta
temporització, programació de la valoració mensual i acumulada, proposta d’informació i
senyalització, proposta de mesures per minimitzar molèsties i mesures per resoldre
incidències a l’obra.
D. Supòsits d’empat
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
aquest es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre de criteris de l’article 147.2 LCSP:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la
plantilla de cadascuna de les empreses. En cas d'igualtat, prevaldrà el major nombre de
treballadors fixos amb discapacitat/exclusió social a plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.
A efectes d'aplicació d'aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-, si cas, mitjançant els
corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i
qualsevol altre document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits.

4. Pressupost base de licitació:
Concepte
Pressupost net
Impost sobre el valor afegit (21%)
Pressupost base de licitació

Euros

128.960,76 €
27.081,76 €
156.042,52 €
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El pressupost queda desglossat de la següent forma:
Costos directes
Costos indirectes
Ma d'obra
Total

85.823,39 €
15.604,25 €
54.614,88 €
156.042,52 €

5. Garanties exigides.
Definitiva:

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs

6. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: VINT-I-SIS DIES comptats des de la publicació de l'anunci del
contracte.
b) Lloc de presentació: AJUNTAMENT DE FONOLLOSA. C/ Església, s/n.- 08259
FONOLLOSA

7. Obertura d'ofertes:
La mesa de contractació es reunirà el primer divendres hàbil després del termini de
presentació de les proposicions i un cop rebudes totes les propostes, a les 12.00 hores.
Fonollosa, a data de la signatura electrònica.
L’Alcalde,
Eloi Hernàndez i Mosella
Signat digitalment per

Eloi Henàndez
Eloi Henàndez Mosella
- DNI 39383087A (AUT)
Mosella - DNI
2019.01.17
39383087A (AUT) Data:
18:06:25 +01'00'
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