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 gestor): Servei d’Equipaments Municipals
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-delcontractant
g) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Treballs de reforma i ampliació de l’equipament cívic i millora de la pista
poliesportiva de El Palau.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Divisió en lots: No, atesa la naturalesa del contracte.
d) Lloc d'execució: Mataró.
e) Termini d'execució: 4 mesos.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 45210000-2 Treballs de construcció d’immobles.
h) Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres (art. 13 LCSP).
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert simplificat (art. 159 LCSP).
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 198.063,57 € IVA no inclòs.
b) Pressupost base de licitació del total del contracte és de: 199.714,07€, IVA inclòs amb el
desglossament següent: 165.052,95 € + 34.661,12 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
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, tot d'acord
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
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2.

Per poder licitar l'empresa licitadora ha d'estar inscrita en el Registre Electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades de l’Estat (ROLECE), d’acord amb la previsió de l'article 159.4.a) LCSP. La
inscripció en el registre corresponent ha de ser anterior a la data final de presentació de
proposicions en el procediment de licitació.

3.

En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió Europea o
signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència
de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre, bé mitjançant l’aportació de la
documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest últim cas, en
el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva.

4.

D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals.

5.

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.

6.

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida
en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la
previsió de l’article 69 LCSP.

7.

En relació a la solvència econòmica i financera caldrà:
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del
contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir
un valor superior a 297.100 euros. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici
d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el
requeriment s’entendrà proporcional al període.
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant:
-

-

8.

Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil
o en el Registre oficial que correspongui.
Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum
anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui
inferior a un any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

En relació a la solvència tècnica o professional caldrà:
a) Haver executat correctament en els últims 5 anys un mínim de 3 contractes de treballs
similars als que són objecte del present contracte per un import mínim de 346.500 euros,
IVA no inclòs, cadascun d’ells.
L’acreditació es farà mitjançant certificats acreditatius d’haver executat correctament
aquests treballs, que podran ser expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagin
prestat els treballs.
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b)

La persona responsable de les obres que ha de designar el contractista ha de tenir alguna
de les acreditacions acadèmiques o professionals següents: enginyer tècnic o superior
d’obres públiques, enginyer de ponts i camins, arquitecte o arquitecte tècnic o equivalent.
L’acreditació es farà mitjançant les titulacions acadèmiques o professionals corresponents.
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que
constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si
el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, (RGCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius
codis CPV.
D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent
com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys,
declararan la seva solvència tècnica segons el criteri b).

b)

Classificació: És opcional / alternativa atès que el valor estimat de l’obra és inferior a 500.000€
(sensu contrario de l’art. 77 LCSP).
Grup C (Edificacions), Subgrup C4, C6 i C9;
Grup I (Instal·lacions Elèctriques), Subgrup I6;
Categoria 2 (Quantia superior a 120.000€ i igual o inferior a 360.000€)
(Prenent com a referència el valor estimat del contracte, d’acord amb l’art. 38 del RD 1098/2001,
de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques).

-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:
Els licitadors hauran d’obtenir a l’apartat de criteris subjectes a un judici de valor una
puntuació mínima de 10 punts. En cas contrari seran exclosos del procediment.
A)

Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor: Fins a 25 punts repartits de la
manera següent:
1) Estudi de l’estat actuals de l’indret: fins a 6 punts, distribuïts de la manera següent:
Es valorarà la proposta que contingui l’adequació a la realitat de l’entorn:
1.1. Elaboració d’un estudi de mobilitat amb recorreguts propis de l’obra, recorreguts
afectats tant de vianants com de vehicles i altres.......................................Fins a 3 punts.
1.2. Identificació del usos rellevants que puguin ser afectats per les obres: aparcaments,
comerços, zones de càrrega i descàrrega, contenidors, transport públic, senyalització,
mobiliari urbà, enllumenat, etc. ................................................................Fins a 3 punts.
L’estudi de l’indret es puntuarà conforme al barem següent:
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DESCRIPCIÓ

MOBILITAT

IDENTIFICACIÓ
USOS

DETALLADA que es correspon amb el projecte, incloent detalls i
aportacions que resulten satisfactoris per a la resolució d’afectacions i
desenvolupament del projecte

3

3

1

1

0

0

BÀSICA que es correspon amb el projecte, sense incloure aspectes que
resulten satisfactoris i que cal tenir en compte en la seva execució
INFORMACIÓ NO RELLEVANT que denota poc coneixement de l’ indret de
l’entorn de l’obra.

2)

Memòria descriptiva del procés d’execució: fins a 16 punts distribuïts de la manera
següent:
Es valorarà la proposta que contingui l’anàlisi del contracte, una planificació detallada del
funcionament, la seva proposta organitzativa, els protocols de funcionament, així com els
mecanismes de revisió, seguiment i avaluació:
1.1. Implantació de l’obra i tancament (casetes, aplecs, accessos, tanques,
etc)................................................................................................................. Fins a 4 punts.
1.2. Elaboració
d’un
estudi
sobre
el
procés
constructiu
i
afectacions
....................................................................................................................... Fins a 4 punts.
1.3. Descripció detallada dels sistemes constructius, incloent la descripció dels procediments,
fases d’obra, el detall de la maquinària, detall dels equips
humans........................................................................................................... Fins a 4 punts.
1.4. Descripció del camí crític................................................................................ Fins a 2 punts.
1.5. Pla de treball................................................................................................... Fins a 2 punts.
Només es puntuarà aquest punt 2.5 si la puntuació del punt 2.4 és més de 1 punt.
La memòria es puntuarà conforme als paràmetres que es detallen a continuació:
DESCRIPCIÓ

DETALLADA que es correspon amb el projecte i
denota un ampli coneixement de l’obra a
construir, indicant aspectes significatius que cal
tenir en compte en la seva execució
BÀSICA que es correspon amb el projecte,
sense destacar els aspectes significatius i que
cal tenir en compte en la seva execució
INFORMACIÓ NO RELLEVANT que denota poc
coneixement de l’ indret de l’entorn de l’obra.

IMPLANTACIO

ESTUDI
PROCES

SISTEMES

CAMI
CRITIC

PLA
TREBALL

4

4

4

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

3) Metodologia de qualitat, medi ambient i seguretat i salut: fins a 3 punts, d’acord amb el
repartiment següent:
Es valorarà la proposta que contingui la metodologia respecte:
1.1 Pla de seguretat i salut ............................................................................... Fins a 1 punt.
1.2 Pla d’assegurament de la qualitat ............................................................... Fins a 1 punt.
1.3 Pla de medi ambient ................................................................................... Fins a 1 punt.

Es puntuarà cada punt de la metodologia conforme als paràmetres que es detallen a continuació:
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SISTEMATICA PER CADA APARTAT

PUNTUACIÓ

DETALLADA adient i particularitzada per a l’obra que es licita.

1

BÀSICA adient per a la tipologia de l’obra però es genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es
licita.
INFORMACIÓ NO RELLEVANT que denota poc coneixement de l’ indret de l’entorn de l’obra.

B)

0,5
0

Criteris automàtics fins a 75 punts
1) Oferta econòmica: fins a 60 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)*60
Es tindran en compte dos decimals.

2) Oferta d’ampliació del termini de garantia: fins a 5 punts
El licitador podrà presentar una proposta detallada d’ampliació del termini de garantia
respecte de l’especificat a la clàusula 30 del Plec de Clàusules Administratives. Les unitats
en què haurà d‘especificar l’ampliació de termini serà un número de mesos addicionals i fins
a un màxim de 24 mesos.
Obtindrà la màxima puntuació aquell licitador que ofereixi el màxim de mesos addicionals del
termini de garantia, la resta de puntuacions es calcularan de manera proporcional:
Puntuació= (nombre mesos de l’oferta/24)*5
Es tindran en compte dos decimals.

3)

Oferta de compromís social: 10 punts.
El licitador podrà presentar un compromís formal de subcontractar empreses d’inserció
laboral o centres espacials de treball que estiguin directament vinculats al contracte per un
1% de l’import del contracte, IVA exclòs.
Aquesta subcontractació s’haurà d’ajustar al que disposa la clàusula trenta-tresena pel
present plec, i a la normativa legal en els extrem que puguin no estar determinats a la
clàusula.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars.
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, tindran la consideració de condicions especials d’execució:
a) Adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per evitar la corrupció en qualsevol de les
seves possibles formes i adequar la seva activitat a l’efecte, assumint particularment les
obligacions recollides a l’ANNEX PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.
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b) El 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.
c) El compromís formal, proposat a la seva oferta, de subcontractar empreses d’inserció laboral
o centres especials de treball (CET) que estiguin directament vinculades amb el contracte.
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 el que disposa la clàusula vinti-novena del present plec, en virtut de l’article 192.1 de la LCSP.

-11 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al perfil del
contractant.
b) Documentació que cal presentar: Clàusula quinzena del plec de clàusules administratives
particulars.
1. Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran electrònicament en
la plataforma de licitació electrònica Pixelware utilitzada per l’Ajuntament de Mataró, dins del
termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la licitació en el
perfil del contractant.
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través del Portal de contractació electrònica
de l’Ajuntament de Mataró: https://contractaciomataro.cat/
La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada.
L’empresa interessada en participar en la licitació ha de descarregar-se prèviament l'aplicació
gratuïta
de
presentació
d’ofertes
electròniques,
disponible
a
https://contractaciomataro.cat/html/descarga-app-sobres.
A https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ s’informa dels requeriments tècnics
necessaris per poder utilitzar l’aplicació i existeix un servei de suport tècnic i ajuda a les
empreses licitadores.
Les empreses que participin en la licitació hauran de signar mitjançant signatura electrònica
reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la
identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que
sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de
19 de desembre de signatura electrònica, i demés disposicions de contractació pública
electrònica.
La plataforma no estableix cap límit en el número d’arxius que es poden adjuntar a una oferta,
però la mida màxima permesa per cadascun dels arxius individuals que s'annexi en la proposta
electrònica està establert en 250 MB. El límit màxim global de l'oferta és de 1GB o 1024 MB.
Els formats admesos per als documents que se annexin en la presentació de una proposició
són els següents:doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp,
odi, dwg, zip.
Es responsabilitat de les licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de virus. Tot i així,
la mera presencia de virus no determina l’exclusió de la proposició, sempre que es pugui accedir
al seu contingut. Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà la Mesa de
contractació qui decideixi al respecte.
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La presentació de les proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la
setmana; la data i hora de presentació de la proposició seran les que constin en el resguard
acreditatiu emès pel Registre Auxiliar del Portal de Contractació Electrònica i coincidirà amb el
moment en el que finalitza la recepció de la proposició.
En els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels
documents i dades presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa, que impedeixin
rebre l'oferta dintre del termini establert en aquests plecs, s’acceptarà l’enviament en dos fases.
En aquests supòsits l’empresa licitadora haurà de remetre, abans de la finalització del termini
de presentació d’ofertes, la empremta digital (hash), no obstant disposaran d’un termini de 24
hores per completar l’enviament de l’oferta. Si no es fa aquesta segona remissió en el termini
indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.
En aquest supòsit l’empremta digital (hash) degudament signada s’haurà de remetre al correu
electrònic següent: contractacions@ajmataro.cat amb la finalitat que es pugui comprovar que
aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada i, per tant, que el
contingut de l’oferta no s’ha alterat des del moment de l’enviament per part de l’empresa
licitadora.
En aquest correu s’haurà d’indicar el codi de contracte, l’objecte del contracte, i les dades
identificatives de l’empresa licitadora.
En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer
a la còpia local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora, comprovant que
l'empremta digital (hash) de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de l'òrgan de
contractació.
Una vegada l'oferta ha estat tancada, si es reobre, la seva petjada (hash) actual quedarà
invalidada i en tancar-la novament, es generarà una nova petjada (hash), completament
diferent; inclús si no es modifica el contingut de l'oferta. Aquesta nova oferta reoberta es
considerarà a tots els efectes, com una oferta diferent d'altres tancades anteriorment. És
possible guardar una còpia de l'oferta original, per si fos necessari enviar-la juntament amb la
petjada (hash).
Per aquest motiu, només s'ha de reobrir l'oferta, si es desitja modificar el contingut d'aquesta i
enviar-la, novament, dins del termini de presentació d'ofertes.
Si ja s'ha notificat el tancament de l'oferta a l'òrgan de contractació, mitjançant la petjada (hash)
d'aquesta, el següent pas hauria de ser l'enviament de l'oferta dins del termini establert.
2.

La presentació de les propostes es farà a través de Pixelware en dos sobres electrònics de la
següent manera:
SOBRE DIGITAL A
En un primer sobre electrònic en el que es farà constar: Documentació relativa al compliment
dels requisits previs, s’haurà d’incloure la següent documentació:

a)
b)
c)

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
URL de verificació

Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com ANNEX MODEL DE
DECLARACIÓ RESPONSABLE del present plec.
Còpia de la Targeta d’Identificació fiscal.
Altres declaracions:
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o

En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris.
En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar
una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les
empreses que la composen.
En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

o
o

IMPORTANT: Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfeccionament
del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
L’acreditació del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat
en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta
d’adjudicació, amb caràcter previ a l’adjudicació.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als
candidats o licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin
que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per al
bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

d) ANNEX DECLARACIÓ CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL, ajustada al model que
e)

s’adjunta.
Documentació per valoració dels criteris subjectes a judici de valor i s’haurà d’incloure
una memòria que no podrà superar els 25 fulls DIN-A4 a dues cares (50 pàgines), tipus
de lletra Times New Roman mida 10 i interlineat 1,15 mínim en TOTAL (sense incloure
la part de la Memòria descriptiva del procés d’execució, que podrà ser de mida diferent).
L’increment del nombre de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta,
però només es tindrà en consideració la informació continguda en les citades pàgines
establertes com a límit i que contingui:
2.
3.
4.

Estudi de l’estat actual de l’indret.
Memòria descriptiva del procés d’execució.
Metodologia de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

ADVERTIMENT: La documentació que conté el sobre DIGITAL A no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de
fórmules (sobre DIGITAL B). L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE DIGITAL B
En un segon sobre electrònic en el que es farà constar: "Sobre DIGITAL B. Documentació
avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules” i que haurà d’incloure l’Annex criteris automàtic
i condicions laborals dels personal, que integra els següents punts:
a) Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació, amb el següent desglossament:
1. Costos directes:
- Pressupost d’execució material
2. Costos indirectes:
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Despeses generals
Benefici industrial

Condicions laborals del personal adscrit al contracte.

b) Oferta d’ampliació del termini de garantia sobre el pressupost de licitació.
c) Oferta de compromís social.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran totes les
despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions contractades com
són: les despeses generals, les financeres, les de transports i de desplaçaments, les d’assegurances,
el control de qualitat, el benefici industrial, les càrregues laborals de tot ordre i les despeses derivades
de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball.
La documentació presentada ha de tenir el contingut adient per poder ser valorat d’acord amb els
criteris d’adjudicació aplicables a la present contractació.
Totes les proposicions rebudes electrònicament a través de la plataforma electrònica de contractació
PIXELWARE, seran custodiades i encriptades sense possibilitat d’accedir al seu contingut en cap
cas fins que es constitueixi la Mesa de contractació.
c) Presentació d’ofertes: Només mitjançant la plataforma Pixelware https://contractaciomataro.cat .
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.

-12 Obertura de proposicions
L’obertura dels sobres A i B es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública
Pixelware. 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 Pixelware 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 valoració de les proposicions de judici de valor es farà i es subscriurà per part del serveis tècnics de
l’òrgan de contractació en el termini no superior a 7 dies i sempre amb anterioritat a l’apertura del sobre
B.
Un cop feta l’esmentada valoració per part dels serveis tècnics la Mesa de contractació a través de
l’esmentada Plataforma obrirà el sobre electrònic que conté la proposició amb criteris avaluables de
forma automàtica o mitjançant formules i un cop obert procedirà:
1r. Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluar
i classificar les ofertes.
2n. Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.
3r. Comprovar si l’oferta del licitador que ha obtingut la millor puntuació d’acord amb l’establert en el
plecs es presumeixi que és anormalment baixa.
En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és anormalment
baixa perquè es donen els supòsits que preveu l’article 149, la mesa, un cop dutes a terme les actuacions
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que recullen els punts 1r i 2n anteriors, ha de seguir el procediment que preveu l’article esmentat, si bé
el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no pot superar els 5 dies hàbils des de
l’enviament de la comunicació corresponent.
4r. Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l’empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència
econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap
prohibició per contractar.
5e. Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una comunicació electrònica per
tal que constitueixi la garantia definitiva i:
- Aporti el compromís a què es refereix l’article 75.2 en cas de que recorri a capacitat d’altres entitats.
- Aporti la documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2.
-

Presenti aquella documentació que no estigui inscrita en el RELI.

Tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació.
Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, es requerirà la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

-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.

Regidora delegada d’Administració,
Bon Govern i Transparència
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