Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

ANUNCI
De Consell Comarcal del Pla d'Urgell pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obra (exp.
1379 - 41-0001/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Número d’identificació: 8102710007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Pla d'Urgell
d) Número d'expedient: 1379 - 41-0001/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Domicili: Carrer Prat de la Riba, 1
c) Localitat i codi postal: Mollerussa CP: 25230.
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973711313.
f) Adreça electrònica: ivera@plaurgell.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
h) Horari d’atenció: De 8.30h a 15.00h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació de les obres consistents en reposicions i millores als
sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2019), d’acord amb
el Projecte aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 3 de juliol de 2019.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i nombre de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Comarca del Pla d’Urgell
e)Termini d'execució: Abans del dia 25 de desembre de 2019 haurà d’estar executada com a
mínim el 60% de l’obra, i el 40% restant, s’haurà d’executar abans del dia 1 d’abril de 2020.
g) Codi CPV: 452.59100-8
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obra
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
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-5 Pressupost de licitació:

a) Pressupost base licitació: 316.763,46 euros (IVA inclòs)
Dels 261.787,98 € + IVA de l’obra a licitar, caldrà que el 2019 s’executi el 60% corresponent a
157.072,78 € + IVA i el 2020 els 104.715,20 + IVA restants.
b)

Valor estimat del contracte: 261.787,98 €, IVA exclòs

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys . Aquest valor del millor
exercici haurà de ser com a mínim el valor estimat del contracte 261.787,98 €.
Acreditació documental
Declaració de l’empresari indicant el volum anual de negocis global de l’empresa.
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitar proposat com adjudicatari haurà
d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués
inscrit en aquest registre, i en cas contrari, pels comptes anuals dipositats en el registre oficial on
hagués d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o
degudament compulsats.
b) Solvència professional o tècnica.
x

Mitjans:

-Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys avalada per certificats de bona
execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.
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-Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a l’empresa
dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents
acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de l’òrgan de
contractació.
En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
-Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.
c) Classificació empresarial:
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es
podrà acreditar amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es
detalla:
Grup E (Hidràuliques)
Subgrup 7 (Obres hidràuliques sense qualificació específica)
Categoria 2 ( superior a 150.000€ e inferior o igual a 360.000€)

-9 Criteris d’adjudicació:
La puntuació màxima total serà de 100 punts segons el següent detall:
A. Criteris avaluables de forma automàtica (75 punts)
Oferta econòmica........................................................40 punts
L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula:
Pi = 40 x [1 – (Oi – Om)/Pl]
Pi

= Valoració licitador “i”.

Oi

= Oferta presentada licitador “i”.

Om

= Oferta presentada econòmicament més avantatjosa.

Pl

= Pressupost licitació
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Garanties.....................................................................35 punts
S’assignaran 5 punts per cada any addicional de garantia, al mínim establert
reglamentàriament d’un any, amb un màxim de 35 punts. La garantia ha de cobrir ma
d’obra i reparacions dels equips subministrats i instal·lacions realitzades.

B. Criteris que depenen d’un judici de valor (25 punts)
Pla de treball..............................................................15 punts
S’assignaran 15 punts a l’empresa que millor detalli el pla de treball, amb indicació de les
dates d’inici i finalització, personal assignat als diferents treballs, i mesures adoptades
per a minimitzar l’afectació als sistemes de sanejament.
Pla de control de la qualitat........................................10 punts
S’assignaran 10 punts a l’empresa que millor detalli el pla de control de la qualitat, amb
indicació dels procediments de control i personal assignat.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP s’ha de donar compliment a la clàusula
social relativa a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius, sectorials i territorials aplicables.

-11 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 16/09 /2019
b) Documentació que cal presentar: L’establerta a la clàusula 1.11.8 del Plec de Clàusules
Administratives.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica.
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-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Lloc: Dependències del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
c) Data: 19 de setembre de 2019, a les 11.30h.
-13 Recurs
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs potestatiu
de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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