AJUNTAMENT DE PUIG-REIG
Pau Casals, 1
Tel. 93 838 00 00 - Fax: 93 838 13 02
08692 – PUIG-REIG

ANUNCI
De conformitat amb l’acord de l’òrgan que s’especifica, per mitja del present anunci,
s’efectua convocatòria del procediment identificat, per l’adjudicació del contracte que
s’indica, conforme a les següents dades:
Òrgan de contractació
Data de l’acord
Contracte

Núm. exp.
Procediment
d’adjudicació

Junta de govern local
20 d’abril de 2021
Contracte administratiu d'instal·lació de sectorització de la
xarxa d’aigua potable i implantació de comptadors amb
control remot al servei d'aigua potable del municipi de Puigreig
1986/2020
Procediment obert simplificat, atenent l’oferta més
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació:
a. Organisme: Ajuntament de Puig-reig
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c. Obtenció de documentació i informació:
i. Dependència: Oficina d’atenció ciutadana
ii. Domicili: C Pau Casals, 1
iii. Localitat i codi postal: Puig-reig, 08692
iv. Telèfon: 938380000
v. Correu electrònic: ajuntament@puig-reig.cat
vi. Direcció
internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?req
Code=viewDetail&idCap=14125412
vii. Data límit d’obtenció de documentació i informació: la mateixa de
finalització del termini de presentació.
viii. Número d’expedient: 1986/2020
2. Objecte del contracte:
a. Tipus: obres i instal·lacions
b. Descripció: obres d’instal·lació de sectorització de la xarxa d’aigua potable i
d’implantació de comptadors amb control remot en aquest servei
c. Divisió per lots: no
d. Lloc d’execució: Puig-reig
e. Termini d’execució: 14 setmanes
f. Admissió de pròrroga: no
g. CPV:
i. CPV principal: 45232430-5 Obres pel tractament d’aigua
ii. Altres codis en funció de les diferents actuacions: 45231300 – Treballs de construcció de
tuberies per aigua i aigües residuals

3. Tramitació i procediment:
a. Tramitació: ordinària
b. Procediment: obert simplificat
c. Criteris d’adjudicació:
i. Oferta econòmica: fins a 50 punts
ii. Ampliació termini de garantia: fins a 40 punts
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4.
5.

6.

7.

iii. Lliurament de documentació as built de la instal·lació efectuada amb
descripció de la mateixa als efectes de declaració d’obra nova, emesa per
tècnic facultatiu, i lliurament plànols descriptius instal·lació efectivament
executada en format editables autocad o similar: fins a 10 punts.
Valor estimat del contracte: 157.024,43.- euros
Pressupost base de licitació:
a. Import base: 157.024,43.- euros
b. Import IVA: 32.975,13.- euros
c. Import total: 189.999,56.- euros
Garanties exigides:
a. Provisional: no es demana
b. Definitiva: 5%
Requisits específics del contractista:
a. Classificació: no procedeix
b. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
i. Solvència econòmica i financera: El criteri per a l'acreditació de la solvència

ii.

econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador o candidat en l’àmbit
d’aquest contracte, 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 del contracte.
Solvència tècnica i professional: L’acreditació de la solvència tècnica s’efectuarà
mitjançant la relació d’instal·lacions executades e els grups i subgrups de naturalesa igula
o similar al CPV que defineixen l’objecte del contracte executades 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 del contracte

8. Presentació d’ofertes o sol·licituds de participació:
a. Data límit de presentació: vint dies naturals posterior a comptar partir de l’endemà
de la publicació en el perfil del contractant.
b. Modalitat de presentació: Electrònica
c. Lloc de presentació: Sobre digital de la Plataforma eLicita accessible des del
perfil del contractant de l’Ajuntament de Puig-reig
d. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos a comptar des del següent al de l’obertura.
9. Obertura d’ofertes
a. Descripció: Ajuntament de Puig-reig
b. Direcció: C Pau Casals, 1
c. Localitat i codi postal: Puig-reig, 08692
d. Data i hora: quart dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de
proposicions a les 14 hores.
10. Condicions especials d’execució:
Són condicions especials d’execució del contracte, les següents:
1.- El nou personal que el contractista necessiti per a l’execució de les obres, ha d’estar en
situació legal de desocupació, d’acord amb el que estableix l’article 208 del Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social. A aquest efecte, a l’inici de l’execució del contracte,
l’adjudicatari haurà d’aportar la següent documentació justificativa a l’entitat contractant:
- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del contracte
(els ja contractats i els nous contractats).
- L’administració podrà requerí mensualment l’aportació de TC1 i TC2 dels treballadors
destinats a l’obra, que haurà de ser aportat per l’adjudicatari en el termini de 5 dies naturals.
- El contractista haurà de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que exerceix la
seva activitat en l’obra adjudicada.
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Quan per l’execució de l’obra l’adjudicatari requereixi ocupar nou personal, tindrà a la seva
disposició els dispositius públics (del Servei d’Ocupació de Catalunya –mitjançant les Oficines
de Treball- i dels serveis locals d’ocupació existents) per articular un procés de selecció àgil i
acordat amb les empreses per a integrar les seves necessitats, això sense perjudici que
s’utilitzin altres instruments de contractació.
2.- El contractista tindrà l’obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar el
cartell de publicitat de les obres, des de l’inici al final de l’execució, en un lloc visible en els
termes que fixi l’administració o la normativa reguladora de les eventuals subvencions que
financessin l’obra, amb caràcter gratuït.
Atès l’article 202.2 LCSP els criteris socials tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte als efectes previstos a l’article 202 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP totes les condicions especials d’execució que
formin part del contracte seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en
l’execució del contracte.

Puig-reig, 22 d’abril de 2021
Josep Maria Altarriba Roca
Alcalde
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