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De l’Ajuntament de La Riba pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres
(exp. 4312480001-2019-0000077)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de La Riba
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
d) Número d'expedient: 4312480001-2019-0000077
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de La Riba
b) Domicili: Plaça Major, 1.
c) Localitat i codi postal: Tarragona CP: 43450
d) Telèfon: 977876087
e) Adreça electrònica: ajuntament@riba.cat
f)
Adreça d'internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lariba
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el darrer dia del termini de presentació de les
sol·licituds de participació i les proposicions.
h) Horari d’atenció: 9:00 a 14:00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte d’obres del “Projecte bàsic i executiu de l’enllumenat públic del
carrer Josep Serra-Carretera de Farena al municipi de La Riba”
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: La Riba
e) Termini d'execució: 2,5 mesos.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 45316000 Instalación de equipo de alumbrado exterior
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 62.834,38 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: No
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-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí, del 5 per 100 de l’import d’adjudicació del contracte sense incloure l’IVA. En el supòsit en
què l’oferta de l'adjudicatari resultés inicialment considerada en presumpció d'anormalitat, prèviament
a l’adjudicació, es requerirà una garantia complementària del 5 per 100 de l’import d’adjudicació del
contracte sense incloure l’IVA, arribant així la garantia total al 10 per 100 de l’import d’adjudicació del
contracte sense incloure l’IVA.
-8 Criteris d’adjudicació: Clàusula 14 de Plec de clàusules administratives particulars:
8.1. Criteris objectius (100 punts): Criteris i puntuació de cadascun:
a) Oferta econòmica (80 punts): Les ofertes econòmiques es valoraran segons la següent fórmula:
Valoració de l'oferta del licitador N = Puntuació màxima del criteri * (Pitjor oferta vàlida - Oferta N) /
(Pitjor oferta vàlida – Millor oferta vàlida)
b) Ampliació addicional del termini de garantia (20 punts): S'atorgarà 20 punts a l'empresa que ofereixi
l'ampliació addicional del termini de garantia en 1 any.
8.2. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor: No n’hi ha.
8.3. La puntuació total i de cadascun dels criteris s’indicarà amb dos decimals.
-9 Condicions especials d’execució del contracte: Clàusula 21 del Plec de clàusules administratives
particulars:
21.1. L'empresa adjudicatària, en cas de necessitat de nova contractació de personal per a l’execució
del contracte, ha de reservar almenys un dels llocs de treball de nova contractació adscrits a l’execució
del contracte, a jornada completa, perquè sigui ocupat per persones en situació d’exclusió social o en
greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el
mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
a) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
b) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits
establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.
d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i
reinserció social.
e) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones
en llibertat condicional i persones ex recluses.
f) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer
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dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
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g) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari que, en el seu cas,
l’adjudicatari comuniqui amb caràcter previ a l’Ajuntament la contractació de nou personal. Abans de la
formalització del contracte, en el seu cas aportar els nous contractes laborals corresponents a
treballadors adscrits a l’execució del contracte pertanyents a col·lectius amb especial dificultat per la
inserció laboral, i els documents corresponents a la Relació Nominal de Treballadors (RNT) i els Rebuts
de Liquidació de Cotitzacions (RLC), en cas de nous contractes laborals.
21.2. L’acompliment de l’art. 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (responsabilitat empresarial en cas de subcontractació
d’obres o serveis); l’art. 42 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (responsabilitat empresarial); i l’art. 43.1.f)
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (obligacions tributàries).
Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari aportar mensualment,
amb la factura corresponent, els certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
21.3. L’acompliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores per part de l’empresa contractista.
Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari aportar la declaració
adient per la empresa subcontractista o subministradora.
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participen
en l'execució del contracte.
L’incompliment de les condicions especials d'execució amb caràcter d’obligació contractual essencial
serà causa de resolució. En cas d’incompliment de la resta de condicions especials d'execució serà
causa d’imposició de penalitats de conformitat amb el plec i la LCSP.
-10 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 de març de 2019 inclòs a les 23:59hores
b) Documentació que cal presentar: clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica obligatòria (Sobre Digital).
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de La Riba
b) Lloc: Ajuntament de La Riba
c) Data: En el dia que s’assenyali en el tauler d’anuncis de contractació de la Corporació o Perfil del
Contractant (possible data: 21 de març de 2019)
d) Hora: A l’hora que s’assenyali prèviament en el tauler d’anuncis de contractació de la Corporació o
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Perfil del Contractant (possible hora: 16:00h)
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-13 Import màxim de les despeses que ha d'abonar l'adjudicatari: Clàusula 31 del Plec de clàusules
administratives particulars.
-14 Recursos: Clàusula 38 del Plec de clàusules administratives particulars.
-15 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.

La Riba, a la data de la signatura electrònica
L'Alcalde,
Josep Fort Romeu
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