Procediment Genèric Secretaria
51/2021/SQSCR
ANUNCI

En data 22 de setembre de 2021, mitjançant decret d’alcaldia número 202103599, s’ha
acordat convocar la licitació, pel procediment obert simplificat, del contracte de les
obres de connexió de la Via Verda que prové de Bellaterra amb el carrer de l'Oreneta.
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Número d’identificació: 823840003.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: La pròpia d’un Ens Local.
Número d'expedient: 51/2021/SQSCR

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Domicili: Plaça de la Vila, núm. 1
Localitat i codi postal: Sant Quirze del Vallés CP: 08192
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 937216800
Adreça electrònica: secretaria@santquirzevalles.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/SQV/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a fins 6 dies abans de la data
límit fixada per a la recepció d’ofertes .
Adreça electrònica: secretaria@santquirzevalles.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h.
En setmana santa, estiu i Nadal consultar horaris especials.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de l’obra consistent en la connexió de la Via Verda
del Vallès amb el Carrer Oreneta, a la Urbanització de Castelltort de Sant Quirze
del Vallès, en els termes que s’estableixen al projecte executiu de les obres.
b) Termini d’execució del contracte: Sis (6) mesos a comptar des de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig i inici de l’obra.
c) Admissió de pròrroga: NO
d) Divisió en lots: NO
e) Lloc d'execució: Sant Quirze del Vallès.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): NO
g) Codi CPV: 45233260-9 Treballs de construcció de vies peatonals
45233161-5 Treballs de construcció de camins de vianants
45233261-6 Treballs de construcció de passos elevats de vianants
45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes
h) Codi NUTS: ES511.
Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13526766562777535754 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 71.189,26 €

b)

Pressupost de licitació:
Base imposable: ..................................71.189,26 €
IVA (21%): ............................................14.949,74 €
Pressupost de licitació .....................86.139,00 €

-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties:
Garantia Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA.
Si s’aprecia que l’oferta és anormal es prestarà una garantia complementària d’un 5%
de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
Solvència:
Atès que el valor estimat de contracte és inferior a 2.000.000 euros, IVA exclòs, i el
procediment de contractació és obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de la LCSP
els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera amb l’aportació de
la fitxa de dades del RELI de la Generalitat de Catalunya, o la de qualsevol altra
dels Registres de Licitadors legalment establerts.
a) Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica que consti al Registre Electrònic de Licitadors haurà de
complir obligatòriament els tres criteris següents:
-

El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest 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 import igual o superior a 80.000,00 € (IVA exclòs).

-

Disposar d’assegurança de riscos per import igual o superior a 300.000,00 €
(d’acord amb la clàusula 43 del PCAP).

-

Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals igual o superior al capital
social subscrit.

b) Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica o professional mínima que ha de constar al Registre
Electrònic de Licitador és la següent, d’acord amb l’article 88.1 de la LCSP:
-

Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys que siguin
del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent a aquest
contracte, avalades per certificats de bona execució. L’import acumulat en
l’any de major execució haurà de ser igual o superior a 80.000,00 €
(IVA exclòs).
Els certificats de bona execució han d’indicar l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i s’ha de precisar si aquestes es van realitzar
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur
normalment a bon terme.

-

Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa
i, en particular, del responsable de les obres així com dels tècnics
encarregats directament de les mateixes.
El cap d’obra aportat pel contractista haurà de tenir el títol d’enginyeria
de camins, canals i ports, enginyeria civil, enginyeria tècnica d’obres
públiques, arquitectura, arquitectura tècnica, o qualsevol altra titulació
equivalent a les esmentades.

-

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per
aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica
requerida s’acreditarà d’acord amb l’apartat anterior i, addicionalment, amb
una experiència de 5 anys en l’exercici de la professió atribuïble al cap
d’obra, la qual s’acreditarà mitjançant currículum i informe de vida laboral.

Classificació empresarial:
D’acord amb el previst en l’article 77.1 de la LCSP, en els contractes d’obres d’un valor
estimat inferior a 500.000 € no és exigible la classificació empresarial.
No obstant, les empreses licitadores podran acreditar la solvència mitjançant la
classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria següents:
Grup: G “Vials i pistes”
Subgrup: 6 “Obres viàries sense qualificació específica”
Categoria: 1 o superior
-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació són els que s’especifiquen a la clàusula 29 del PCAP.
-10 Condicions especials d’execució del contracte:
Les establertes a la clàusula 39 del PCAP.

-11 Presentació de les ofertes
a)
b)
c)
d)
e)

Termini de presentació d’ofertes: 20 dies naturals
Data límit de presentació: 18/10/2021
Hora: 14:00 h
Documentació que cal presentar: La que s’especifica a la clàusula 27 del PCAP.
Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Les proposicions es presentaran únicament mitjançant la Plataforma electrònica
Vortal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytosantquirz
edelvalles.
f) S’accepta la facturació electrònica: SI
-12 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
b) Lloc: plataforma electrònica
c) Data: 19/10/2021
d) Hora: 10:00 h
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a
partir de la data de l’obertura de les proposicions.
-13 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.
-15 Recurs
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte i els acords que adopti l’òrgan de contractació
en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

