ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI DE
CONTRACTES 9/2017.
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell.
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCa
p=28279948
Òrgan de contractació: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Urbà, Seguretat i Civisme
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça de Sant Roc, nº1.

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Obres d’Edificis i Béns Municipals
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Marisa Martos Cerrillo
Telèfon: 93 745 31 87
Fax: 93 745 31 88
Adreça de correu electrònic: mmartosc@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tipus de contracte: Obres
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat sumari.
Data d’aprovació de la licitació: 17 de desembre de 2019.
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: no
Contracte reservat: no.

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: Consisteix en elevar la plataforma inferior l’alçada corresponent a un
graó (dels tres existents a l’illa), prèvia impermeabilització dels paràmetres verticals i horitzontals
de la plataforma especificats al “Projecte de renovació i impermeabilització de l’illa de La Bassa al
Complex esportiu Sant Oleguer” necessari a les sales d’emmagatzematge.
b) Codi CPV: 45212290-5. Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives.
c) Codi NUTS: ES511
d) Lloc d’execució: La Bassa, Complex Esportiu de Sant Oleguer.

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Divisió en lots: No
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: Es justifica pel fet que la realització
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la
correcta execució del mateix, des del punt de vista tècnic.
Descripció del lot i CPV de cada lot: Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: No existeix limitació.
Limitació per l’adjudicació de lots: No existeix limitació.
S’admet reserva de lots: No
Lots reservats a centres Especials de Treball:Lots reservats a empreses de inserció:Lots reservats a altres organitzacions:-

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)
d)

Admissió de variants: NO
Elements: Condicions: -
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7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO.
Durada prevista:Justificació durada superior a 4 anys si s’escau:Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix:Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc:-

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 32.398,35 euros
Import de licitació (IVA inclòs): 39.202,00 euros

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: 2 mesos.
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat:Inici previst: Des de la formalització del contracte.
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: -

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: No.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
Justificació exigència en cas de contractes reservats:-

11.- CLASIFICACIÓ POTESTATIVA I ALTERNATIVA A LA SOLVÈNCIA EXIGIDA AL
CONTRATISTA A L’APARTAT U DE L’ANNEX 1 DEL PCAP:
No és necessària la classificació empresarial.
12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Tenint en compte el que estableixen els articles 145, 146 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte es realitzarà
de conformitat amb els criteris objectius que es determinen a continuació:
Es proposen els criteris de valoració següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
CRITERIS
1
2
3

Baixa Econòmica
Millores en la garantia
Millora en el gruix de la pedra de paviment de
terratzo per a exterior inclosa en el projecte
Total

SISTEMA
D’AVALUACIÓ
Fórmula
Fórmula

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
71 punts
9 punts
20 punts

TOTAL

100 punts

1. Baixa Econòmica:
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs.
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb l’import total de
la mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les partides de projecte, als quals
s’aplicarà la baixa ofertada pel licitador).
Forma d’avaluació: Fórmula.
Puntuació màxima: 71 punts
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua:

Pi = Pm + ( PM − Pm)

OM − Oi
OM − Om

Pm = PM

B
BM
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On,
Pm
PM
Pi
BM
Bm

Puntuació mínima
Puntuació màxima
Puntuació oferta
Baixa màxima (oferta més econòmica)
Baixa mínima (oferta menys econòmica)

B

Mitjana aritmètica baixes
Oferta més alta
Oferta més baixa
Oferta licitador

OM
Om
Oi

Veure l’ ANNEX 1 de l’informe tècnic per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la
proporcionalitat de la mateixa.

2. Millores en la garantia:
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció.
Es valorarà 1 punt per cada anualitat d’augment de garantia fins a un màxim de 10 anualitats.
Forma d’avaluació: Fórmula.
Puntuació màxima: 9 punts

3. Millora en el gruix de la pedra de paviment de terratzo per a exterior inclosa en el projecte:
Es valorarà el compromís d’executar l’obra amb un espessor de pedra superior al mínim exigit als
documents del projecte, plec de condicions i estat d’amidaments.
Forma d’avaluació: Fórmula.
Puntuació màxima: 20 punts
El sistema de valoració serà el següent:

Descripció

Puntuació

Execució amb pedra de terratzo per exterior d’ espessor 6cm.

20,00

Execució amb pedra de terratzo per exterior d’ espessor 5cm.

10,00

Execució amb pedra de terratzo per exterior d’ espessor 4cm. o sense acreditar
cap millora

0,00

Y. PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
(Clàusula 33).
Als efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o desproporcionats, es
considerarà el següent:
- si es presenta un licitador, quan el percentatge de baixa ofertat sobre el pressupost base de licitació
sigui superior a 17 unitats percentuals.
- si es presenten dos licitadors, l’oferta que presenti un percentatge de baixa superior en més de 14
unitats percentuals, sobre el pressupost base de licitació, respecte l’altra oferta.
- Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un percentatge de
baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost base de licitació, respecte la mitja
aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les proposicions
presentades, excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la mitja, la qual restarà exclosa a
efectes de càlcul de la mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la oferta que presenti
un percentatge de baixa sobre el pressupost base de licitació superior a 17 unitats percentuals.
- Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un
percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost base de licitació, respecte
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les
proposicions presentades, excepte de la superior a 10 unitats percentuals de la mitja, la qual restarà
exclosa a efectes de càlcul de la mitja.
Aquest paràmetre respon a una estimació de la situació del mercat provisor i de l’economia en general.
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13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant.
Lloc de presentació presencial: Servei Atenció Ciutadana. Despatx Lluch. Carrer Indústria, 10.
S’admet presentació electrònica: NO
S’utilitzen comandes electròniques: NO
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Òrgan competent en els procediments de recurs: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió
Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Termini de presentació del recurs: 1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Obres d’Edificis i Béns Municipals
Telèfon: 93 745 31 87
Fax: 93 745 31 88
Adreça de correu electrònic: mmartosc@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)
b)
c)

Dates i referències al DOUE a publicacions anteriors rellevants:Data enviament de l’anunci al DOUE:Indicació de si és aplicable l’ACP (Agència de certificació professional):-

16.- ALTRES INFORMACIONS:
Consultar obligacions del contractista establertes en els apartats N i O del quadre resum (Annex 1
del plec de clàusules administratives particulars).

Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Jesús Rodríguez Padilla

Firmado por Jesús Rodríguez Padilla DNI 34754289R (TCAT)
Fecha: 23/01/2020 12:26:12 CET
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