ANUNCI
De Consell Comarcal del Solsonès sobre la licitació d'un contracte d’obres
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Solsonès
b) Número d’identificació:
Codi CPV: 45261215-4 Revestiment de cobertes amb plaques solars
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Solsonès
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2021/59/G1071
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Solsonès
b) Domicili: C. Dominics, 12
c) Localitat i codi postal: Solsona CP: 25280
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973482003
f) Adreça electrònica: consell@elsolsones.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCSol
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: veure plec de clàusules apartat 9.3
i) Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8 a 15h i dimarts també de 16 a 19 h
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres incloses en els projectes d’instal·lacions solars
fotovoltaiques d’autoconsum a l’edifici del Centre Sanitari del Solsonès, a Solsona i al
Centre de Tractament de Residus del Solsonès, al T.M. de Clariana de Cardener
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots: Sí
LOT 1: “Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici del Centre Sanitari del
Solsonès”, (CSS), situat a la Plaça Guitart, 1, de Solsona. En aquest projecte es preveu una potència
instal·lada de 66,50 kW (78,28 kWp).
LOT 2: “Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum al Centre de Tractament de Residus
del Solsonès”, (CTR), situat al T.M. de Clariana de Cardener. En aquest projecte es preveu una
potència instal·lada de 40,00 kW (50,16 kWp).
d) Termini d'execució:
Els treballs han d’estar finalitzats a les dates següents:
-

LOT 1: El dia 23 d’abril de 2021.
LOT 2: El dia 15 de juny de 2021.

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat sumari
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació i valor estimat
-

Pressupost base de licitació: 79.422,82 euros i 16.678,79 euros d’IVA, un total de
96.101,61 euros IVA inclòs, d’acord amb el desglossament següent:
Lot 1: 51.098,82 € i 10.730,75 € d’IVA, un total de 61.829,57 € IVA inclòs
Lot 2: 28.324,00 € i 5.948,04 € d’IVA, un total de 34.272,04 € IVA inclòs

-

Valor estimat del contracte: 79.422,82 euros (IVA exclòs).

6. Admissió de variants: No
7. Garanties
-

Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació per cada lot, IVA exclòs

8. Requisits específics del contractista
Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres últims
conclosos haurà de ser igual o superior als que es disposen a continuació.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Lot 1:
Mínim: 51.098,82 € IVA exclòs
Lot 2:
Mínim: 28.324,00 € IVA exclòs

Solvència tècnica i professional. S’acreditarà pels mitjans següents:
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin d'aquest grup o
subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més rellevant per al
contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals
acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte,
avalada per certificats de bona execució.
b) Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, dels quals
aquesta disposi per a l'execució de les obres. Els serveis depenents de l'òrgan de contractació
podran requerir la presentació dels documents acreditatius corresponents.
Les empreses en restar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI o
ROLECE) no han d’acreditar dites circumstàncies llevat que dita informació no figuri
actualitzada en aquests registres o no sigui consultable.
9. Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà als següents
criteris de valoració:
A. Criteris quantificables automàticament. S’aplicaran al LOT 1 i LOT 2
a.- Proposta econòmica:

fins a 30 PUNTS

Es ponderarà l’oferta econòmica en funció del % de la baixa i es considerarà que l’oferta
més baixa és la que tindrà el màxim de la puntuació establerta.
Aquesta oferta es valorarà en base al següent criteri:
Puntuació = Puntuació màxima (oferta econòmica) x [1 - 1,10 (P - Pmin) / Pmin]
On P = import de l’oferta
On Pmin = import de l’oferta més baixa
b.- Millores quantificades i sense cost adicional:
b.1 Increment de potència instal·lada:

fins a 70 PUNTS
fins a 60 punts.

Aquest increment de poteència instal·lada, es podrà obtenir de dues formes diferents,
o per combinació d’ambdues:
1.- A base de incrementar el número d’unitats de la partida 1.1 del projecte: “Mòdul
fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació per connexió a xarxa, potència de pic 380
Wp, amb marc d’alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, dimensions 1720 x 1019 x 35 mm JA Solar model
JAM60S20-380/MR o equivalent, instal·lat”. S’inclou també el canvi d’inversor o
inversors necessaris per a la nova potència a instal·lar, l’increment d’estructura

d’alumini anoditzat autoportant sobre coberta inclinada o façana, fixacions, perfilaria,
brides, suports, ancoratges, platines, guies, juntes EPDM, ..., així com la part
proporcional d’instal·lació elèctrica necessària per l’increment de potència proposada.
(La Direcció Facultativa de l’obra, definirà la ubicació dels mòduls necessaris per
l’increment de potència proposada).
2.- A base de millorar i incrementar la potència de pic dels mòduls fotovoltaics
monocristal·lí definits a la partida 1.1 dels respectius projectes (Potència de pic
proposada en cada projecte: 380 Wp).
L’import per cada kWp instal·lat d’increment, segons preus de les partides del
pressupost del projecte, es valora unitàriament a 500,00 euros/kWp.
S’obtindran 4 punts o fracció, per cada 1 kWp de potència, o fracció, que s’incrementi
a la instal·lació projectada.
b.2 Increment del termini de garantia:

fins a 10 punts.

L’increment del termini de garantia de la actuació, projecte o instal·lació es ponderarà
per mesos.
Es valorarà en base al següent criteri:
P = 10 x (N/Nmax)
P = Puntuació
Nmax = increment màxim de totes les ofertes presentades
N = Oferta proposada
Les millores que es presentin per part dels contractistes, seran sense cost addicional pel Consell
Comarcal del Solsonès.
La puntuació màxima total que es pot obtenir pel LOT 1 i LOT 2, és de 100 PUNTS per cada LOT.
10. Condicions especials d’execució del contracte:
-

-

L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució
d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni
laboral del sector que els resulti d’aplicació.
L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental del
contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i establir
mesures de prevenció de riscos mediambientals.
El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació
química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les
matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte.
El contractista estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts
com a conseqüència de l’execució del contracte.

Tota la gestió de residus haurà d’anar a càrrec del contractista, tant la recollida i transport,
com el seu lliurament a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25/03/2021 a les 13:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Inclosa a la clàusula novena apartat 9.4 del plec de
clàusules administratives particulars
Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica a través de través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCSol
c)

S’accepta la facturació electrònica: Sí

13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Solsonès
b) Lloc: Consell Comarcal del Solsonès
c) L’obertura del Sobre A i B tindrà lloc el dia 26/03/2021, a les 14:00 h, i no serà en acte
públic.
El president per delegació / Ramon Costa i Guinó

