ANUNCI
De l’Ajuntament de Mataró
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Mataró.
b) Número d’identificació: P0812000H.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Protecció Civil
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Mataró (Servei de Compres i Contractacions).
b) Domicili: C. Carreró, 13-15, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: CP: Mataró – 08301.
d) Telèfon: 93 758 22 04.
e) Adreça electrònica: contractacions@ajmataro.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/perfil-del-contractant
g) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: obres de renovació de l’enllumenat públic, quadres BA-BB dins
del procés d’impuls de transició energètica de Mataró – FEDER Eix 4.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No, la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l’objecte del contracte en dificulta l’execució correcta. Les unitats d’obra dependents,
cal considerar-les en conjunt per assegurar la qualitat i minimitzar afectacions.
d) Lloc d'execució: terme municipal de Mataró.
e) Termini d'execució: 4 mesos.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obra (art. 13 LCSP)
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat (art. 159.6 LCSP).
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 229.046,63€ IVA no inclòs.
b) Pressupost base de licitació del total del contracte és de: 277.146,42€, IVA inclòs amb el
desglossament següent:
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No.
b) Solvència: clàusula catorzena del plec de clàusules administratives particulars:
1. Només podran participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una prohibició de
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
2. En relació a la solvència econòmica i financera, caldrà acreditar un volum anual de negocis,
que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de
160.000 euros.
3. Respecte a la solvència tècnica o professional, caldrà acreditar haver executat
correctament en els últims 5 anys un mínim de 3 contractes de treballs anàlegs als que són
objecte del present contracte per un import mínim de 60.000 euros, IVA no inclòs, cadascun
d’ells.
4. Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera, i
tècnica o professional, mitjançant l’acreditació de la classificació professional Grup I subgrup 1
categoria 2 .
5. D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP en relació amb la Disposició Transitòria
Tercera, en la data final de presentació d’ofertes, els licitadors hauran d’estar
obligatòriament inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), a
no ser que, d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública de
24 de setembre de 2018, es pugui acreditar que es té una sol·licitud d’inscripció en tràmit. La
data màxima que haurà de tenir la sol·licitud, és la data final de presentació de proposicions
en el procediment de licitació.

-9 Criteris d’adjudicació: clàusula setzena del plec de clàusules administratives
particulars:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot
seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
A) CRITERIS AUTOMÀTICS: fins a 75 punts.
A.1) Oferta econòmica: fins a 75 punts.
A l’oferta econòmica més baixa s’atorgarà la màxima puntuació. Per la resta d’ofertes, la
puntuació s’obtindrà aplicant la següent fórmula:
Puntuació= (oferta econòmica més baixa/ oferta valorada)*75
Es tindran en compte dos decimals.

B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: Fins a
25 punts repartits de la manera següent:
Per l’estudi de l’estat actual de l’indret (PEi): fins a 5 punts. Es valora el coneixement
de l’entorn real de l’obra, la realitat dels carrers i serveis afectats. El barem és següent:
 0 punts: no presenta estudi o es deficient.
 2,5 punts: presenta estudi genèric.
 5 punts: presenta estudi específic.
Per la descripció del procés d’execució de l’obra (Pe): fins a 10 punts. Aquest criteri fa
referència al termini i procés o seqüència de treballs, amb el barem següent:
 0 punts: no presenta procés, indica solament el termini d’execució dels treballs.
 5 punts: presenta procés genèric d’execució de l’obra, justificant el termini
d’execució de l’obra.
 10 punts: presenta procés d’execució específic i detallat de l’obra, justificant el
termini d’execució de l’obra.
Per a la justificació del Pla mobilitat (Pm): fins a 10 punts. Aquest criteri fa referència a
l’organització de l’obra per garantir l’ús normal de l’espai públic i la mínima afectació a la
mobilitat de persones i vehicles. S’utilitzarà el barem següent:
 0 punts: no presenta pla de mobilitat.
 5 punts: presenta un pla de treballs genèric.
 10 punts: presenta un pla d’obres específic i concret de l’obra, definit detalladament
si convé l’execució per etapes o fases, i les actuacions a realitzar en cadascuna d’elles
de manera individualitzada.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Clàusula dotzena del plec de
clàusules administratives particulars.
1.Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran d’adequar la seva activitat a
l’efecte, assumint particularment les obligacions recollides a l’ANNEX PRINCIPIS ÈTICS I
REGLES DE CONDUCTA.
2. El contractista i subcontractista si s’escau, estaran obligats al compliment de les disposicions
vigents en matèria laboral i de seguretat social, així com a garantir la seguretat i la protecció de la
salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables.
3. Així mateix, el contractista, i subcontractista si s’escau, estaran obligats al compliment de la
normativa nacional i de la Unió europea en matèria de protecció de dades.
4. Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació contractual essencial als efectes assenyalats en
l’article 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte,
sense perjudici de que pugui ser objecte de penalització, d’acord amb l’article 192.1 de la LCSP.

-11 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar: Clàusula setzena del plec de clàusules administratives

particulars.
Sobre 1:
 Annex declaració responsable.
 Còpia de la targeta d’identificació fiscal.
 Altres declaracions, si s’escau.




Per l’estudi de l’estat actual de l’indret (PEi): en relació al coneixement de l’entorn real
de l’obra, la realitat dels carrers i serveis afectats. .
Per la descripció del procés d’execució de l’obra (Pe): fent referència al termini i procés
o seqüència de treballs.
Per a la justificació del Pla mobilitat (Pm): fent referència a l’organització de l’obra per
garantir l’ús normal de l’espai públic i la mínima afectació a la mobilitat de persones i
vehicles..

Sobre 2:





Annex oferta econòmica.
Annex desglossament de l’oferta.
Annex declaració condicions laborals del personal que s’adscriurà al contracte.

c) Presentació d’ofertes: Només mitjançant la plataforma Vortal (https://es.vortal.biz/).
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.
-12 Obertura de proposicions
L’obertura dels sobres 1 i 2 es farà a través de la plataforma electrònica de contractació
pública Vortal. De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, l’obertura no es
realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics.
El sistema informàtic que suporta la plataforma Vortal té un dispositiu que permet acreditar
fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui
inclosa.
La Mesa de contractació qualificarà la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs
i farà l’obertura de la documentació relativa als criteris la qualificació dels quals depèn d’un
judici de valor (sobre 1).
Si s’observessin defectes materials en la documentació relativa al compliment dels requisits
previs, es podrà concedir, si s’estima convenient, un termini de tres dies, a fi que el licitador
esmeni l'error. La Mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació
requerida o que no acreditin la capacitat i solvència exigides.
Es donarà coneixement en el perfil del contractant sobre l’admissió o exclusió de les
empreses licitadores.
La documentació relativa als criteris la qualificació dels quals depèn d’un judici de valor, es
remetrà al tècnic corresponent per a la seva avaluació.
Es donarà publicitat a través del perfil del contractant i de la Plataforma de Contractació de

l’Ajuntament de la ponderació assignada als criteris de quantificació dels quals depengui
d’un judici de valor, i posteriorment es procedirà a l’obertura del sobre corresponent als
criteris quantificables automàticament (sobre 2).

-13 Recurs:
- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la recepció de la present notificació.
- O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la recepció de la present notificació, davant del jutjat
contenciós-administratiu de Barcelona.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Podeu presentar recurs a qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa la seu electrònica
d'aquest ajuntament. Des de la vostra carpeta electrònica podreu accedir a aquest expedient i
presentar la documentació que creieu convenient.
Independentment de la via administrativa o jurisdiccional, l'informem que disposa de la
possibilitat de presentar una queixa davant del Defensor del Ciutadà, les decisions del qual no
són vinculants i prenen la forma de recomanació. Per interposar aquesta queixa cal que es
posi en contacte amb l'oficina del Defensor, al C/ Cuba número 47, trucant al telèfon
937582499 o enviant un correu a defensor@ajmataro.cat.
Regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat

