Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de setembre de 2019, es
va acordar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR, l’expedient per a la Contractació l’obra consistent en la Memòria
Valorada de l’entorn de Can Passanals de Sta. Margarida de Montbui, convocant la seva
licitació.
Segon- APROVAR el Plec de Clàusules Administrativa i Plec de Prescripcions Tècniques que
han de regir la Contractació l’obra consistent en la Memòria Valorada de l’entorn de Can
Passanals de Sta. Margarida de Montbui.
Tercer.- AUTORITZAR, la quantia de NORANTA-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS
AMB VUITANTA CÈNTIMS (91.540,80 EUR), més el 21 % d’IVA, DINOU MIL DOS-CENTS
VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (19.223.57 €) essent el total de
CENT-DEU MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
(110.764,37 euros) la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de les
obres, amb càrrec a la partida 115 15320 61910 de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2019.
Quart.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació i PUBLICAR en el Perfil de
contractant (www.montbui.cat), l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 DIES
NATURALS (VINT-I-SIS DIES NATURALS) es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.
Cinquè.- CONDICIONAR, l’adjudicació d’aquest procediment de contractació fins que s’hagi
acreditat a l’expedient l’aprovació definitiva de la Memòria Valorada de l’entorn de Can
Passanals de Sta. Margarida de Montbui, redactat pel Servei Tècnics Municipals en data
juliol de 2019 i Aprovat per Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2019 i pendent
de la finalització del termini d’exposició pública.
.../... “
Exp. Núm. 1087/2019-G.
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de setembre de 2019.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte d’aquest plec és la contractació l’obra consistent en la Memòria Valorada de l’entorn de
Can Passanals de Sta. Margarida de Montbui, redactat pel Servei Tècnics Municipals en data juliol
de 2019. Ref. Exp. 1087/2019 i Aprovat per Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2019 i
pendent de la finalització del termini d’exposició pública.
3.- TERMINI D’EXECUCIÓ
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EDICTE

El termini d’execució del contracte és de 2 MESOS a partir de la data de signatura de l’acta de
comprovació del replanteig.
L’acta de comprovació del replanteig tindrà lloc el dia i hora què es determini en l’acord
d’adjudicació del contracte.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, són exigibles.
4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de NORANTA-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (91.540,80 EUR)
El pressupost base de licitació del contracte és de cent- deu mil set-cents seixanta-quatre euros
amb trenta-set cèntims (110.764,37 euros)
El pressupost de licitació es desglossa en diferents conceptes que es troben relacionats en el
projecte d’obres que s’incorpora com a part integrant d’aquest contracte.
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses
que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
5.- GARANTIES
a) Garantia provisional
No s’exigirà garantia provisional

L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.
L’adjudicatari haurà de constituir l’import de la garantia definitiva en el termini de deu dies hàbils
comptadors a partir del dia següent a la recepció del requeriment que determina l’art. 150 de la
LSCP o haurà de sol·licitar la retenció de l’import d’aquesta de la primera factura que presenti.
6.- SOLVÈNCIA FINANCERA, ECONÒMICA I TÈCNICA

El licitador haurà de complir les condicions següents per a cada lot presentat:
 Disposar de la solvència següent:
Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per algun dels mitjans següents:
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b) Garantia definitiva

Volum anual de negocis relatiu a l’obra que constitueix l’objecte d’aquest contracte, per import
igual o superior al pressupost base de licitació del contracte.
 Patrimoni net o, si s’escau, rati entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic
pel qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, per import igual o superior al
pressupost de licitació del contracte.
Solvència tècnica i professional


S’acreditarà amb una relació d’un mínim d’una obra executada de les mateixes
característiques a la de l'objecte del contracte realitzada durant els darrers 5 anys. Aquests
serveis s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el
destinatari és una entitat pública o quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant
certificat expedit pel mateix. A falta de certificats, en aquest darrer cas, es podrà acreditar
mitjançant una declaració responsable.

7.- Criteris d’adjudicació del contracte

L’adjudicació s’efectuarà en base a l’oferta econòmica més avantatjosa, i allargant el termini de
garantia, segons la taula que segueix :
Criteris d’adjudicació
Per reducció del pressupost de licitació
seguint la formula :
Pressupost de l’oferta més barata
d’entre les presentades pels licitadors
Puntuació màxima x -------------------------------------------------Pressupost de l'oferta que es puntua
Període de garantia superior a l’any i fins un màxim de cinc (5) a 10
punts per any de més (mínim 1 any TRLSCP)

Màxim 40 punts

140 punts

En cas d’igualtat en la puntuació de les proposicions més avantatjoses s’estableix la preferència en
l’adjudicació per a les presentades per empreses que acreditin ser Centre Especial de Treball o
Empresa d’Inserció, com a criteri preferent; si aquest criteri no desfà l’empat, en segon terme el
contacte s’adjudicarà a l’empresa que acrediti tenir en plantilla persones subjectes a inserció
sociolaboral i en funció del percentatge; actua com a darrer criteri, en cas que persisteixi la
igualtat, la preferència per les empreses que hagin acreditat tenir en la seva plantilla un nombre
de treballadors discapacitats superior al 2%, i en funció del percentatge.
8.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions
mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible des de l’adreça electrònica del perfil del contractant
de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (http://www.montbui.cat), en el termini de VINTI-SIS DIES NATURALS a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil
del contractant (art. 159.4 lletra a) LCSP).
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TOTAL

Ponderació
Màxim 100 punts

9.- OBERTURA DE PROPOSICIONS

La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el sobre 1 el primer dia hàbil
següent a la finalització del termini per a la presentació de pliques. Si observa defectes
esmenables ho comunicarà a les empreses licitadores afectades per tal que els esmenin en el
termini de tres dies.
L’obertura del sobre núm. 2 (documentació sotmesa a criteris automàtics) tindrà lloc en el cas que
no hi hagi esmenes del sobre 1 acte seguit després de l’obertura del sobre 2.
En cas que hi hagi esmenes, es procedirà a la seva obertura el següent dilluns hàbil en acte públic,
posterior a l’obertura del sobre 1.
La data i hora de celebració d’aquest acte públic es publicarà en el perfil del contractant i es
comunicarà a l’adreça electrònica assenyalada per les empreses licitants.
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EL SECRETARI,
Jordi Gasulla Sabaté
Santa Margarida de Montbui, document signat electrònicament

