Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Unitat: CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/4102
Assumpte: Contractació del servei de suport a l'òrgan interventor en l'exercici de les funcions de
comprovació material de la inversió.

ANUNCI
De Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte del servei
de suport a l'òrgan interventor en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió
(exp.2019/4102).
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2019/4102

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
a) Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 3 dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
b) Horari d’atenció: Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni

a) Descripció de l'objecte:. la prestació del servei relatiu al suport a l’òrgan interventor en l’exercici
de les funcions de comprovació material de la inversió legalment previstes, i vinculades
principalment a l’execució de contractes d’obres, en els supòsits en els que es requereixi d’un
suport tècnic que garanteixi el correcte exercici de dites funcions.
b) Admissió de pròrroga:1 any.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No/
d) d) Lloc d'execució: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

Jordi Soler i Casals
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-3 Objecte del contracte
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e) Termini d'execució: 2 anys, a comptar des de la data d’adjudicació del contracte
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8.
h) Codi NUTS: ES512
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Servei.
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 : 60.500,- euros
a) Valor estimat del contracte: . 85.000,-euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte està obligat a constituir una
garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista:
a) Classificació:
b) Solvència:
Solvència econòmica de les empreses licitadores
Declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a
l’any de major volum de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys
una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui
superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la
seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del
Registre Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués
inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el
registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil Alternativament
a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la xifra de
negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys
corresponents.
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta
sistemàtica de justificació per l’aportació d’una declaració responsable en la que
manifesti aquesta situació i la documentació de què disposa per verificar per el seu
volum anual de negocis.
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Solvència tècnica de les empreses licitadores
Declaració relativa a l’experiència en la prestació de serveis professionals en els
darrers 5 anys, durant els quals, com a mínim, hauran d’haver formalitzat contractes
de direcció d’obra o direcció d’execució d’obra de la següent tipologia d’obres:
-

5 projectes d’obres d’urbanització o d’edificació, amb un valor acumulat total de
200.000,- euros.

L’experiència s’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat emès per
l’Administració o persona física o jurídica contractant acreditatiu dels contractes
adjudicats a favor del licitador en qüestió en el que consti:
-

L’Administració contractant.
Objecte del contracte.
Import de l’obra.

S’haurà d’acreditar experiència en la direcció d’obres o direcció d’execució d’obres,
ja siguin d’urbanització o d’edificació.
Alternativament, s’admetrà acreditar la solvència tècnica justificant haver realitzat
tasques iguals o similars a les de l’objecte del contracte.
L’acreditació de la solvència exigida s’haurà de practicar, en el cas de resultar
adjudicatari, prèviament a l’adjudicació del contracte, moment en el que caldrà
aportar certificació emesa per l’òrgan contractant si es tracta d’ens del sector públic
o per l’empresa contractant si es tracta del sector privat de conformitat amb el model
de l’Annex 10 del PCAP.
S’eximeix de justificar la solvència?

No

S’exigeix l’adscripció de mitjans destinats a l’execució
del contracte:

No

Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi
atribueix són les següents:
 Rebaixa del preu/hora, un màxim de 60 punts distribuïts segons la fórmula
següent:
Vi = (Bi/Bmax) x 60
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On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta
Bmax = Baixa màxima d’entre les presentades a la licitació
 Increment del número d’hores anuals de prestació del servei pel mateix preu, un
total de 15 punts distribuïts segons la següent fórmula:
Vi = (Bi/Bmax) x 15
On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Increment d’hores/any corresponent a cada oferta
Bmax = Increment màxim d’hores/any entre les presentades a la licitació
Puntuació dels criteris de valoració 75 punts
automàtica
Criteris de valoració subjectes a judici de valor


Proposta d’equip professional i pla de treball d’acord amb el PPT: 25 punts.

Es valorarà:
-

Composició de l’equip professional (titulació i experiència): fins a 5 punts.
Descripció de la metodologia aplicable (descripció d’objectius i
procediments aplicables): fins a 15 punts
Subministrament de la informació en mitjans informàtics i digitals: fins a 5
punts.

Puntuació dels criteris de valoració 25 punts
subjectes a judici de valor
Justificació dels criteris de valoració:
L’elecció dels criteris de valoració escollits es fonamenta en la necessitat de garantir la
millor relació qualitat – preu de la prestació, tenint en consideració l’experiència dels
membres de l’equip que formula l’oferta amb el preu i dedicació que s’ofereix.
La valoració proposada respecta els límits previstos a l’article 159 de a LCSP en la
mesura que els criteris subjectes a judici de valor no superen el 25% de la valoració.
D’altra banda, l’objecte del contacte no té contingut intel·lectual en la mesura que el que
es contracta és suport tècnic a l’àrea d’intervenció als efectes de l’assistència a la
comprovació material en la recepció determinats tipus de contractes i no la creació o
disseny tècnic vinculat a l’exercici de la professió d’arquitecte o enginyer.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris
S’ha escollit aquesta fórmula perquè reparteix els punt de forma clara, proporcional i
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sense desviacions
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació:
a) L’adjudicatari s’obliga a no violar els principis ètics i les regles de conducta
previstos en el PCAP. La seva violació constitueix una infracció molt greu i pot
comportar la resolució del contracte.
b) L’adjudicatari queda vinculat per l’oferta que presenti, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, té caràcter d’obligació essencial del contracte. El seu
incompliment es considera una infracció molt greu i pot comportar la resolució del
contracte.
Condicions especials d’execució:
S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
-

Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial aplicable durant tota la vigència del contracte.
Adoptar mesures de seguretat i protecció de la salut en el treball als efectes de
prevenir la sinistralitat laboral.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí[L’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública negociat en el
marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol és part signatària]
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la prevista en el PCAP, obligatoris annexos de 1. i 2
PCAP que regeix aquest contacte i la resta d’annexos si s’escau.
c) Presentació d’ofertes:
d) Presentació presencial: No.
e) Presentació Electrònica: Si.
f) S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
h) Criteris objectius de selecció dels candidats. no procedeix
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc: Sala de Juntes
c) Data: El primer dijous hàbil, un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes (si fos inhàbil, es prorrogarà automàticament al següent dia
hàbil).
d) Hora: 9h o la que es determinarà en l’anunci dels membres de la mesa d’aquesta licitació.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
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-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
-17 Recurs:
 Recurs potestatiu de reposició.
o a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
o b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
o c) Termini per presentar recurs: 1 mes.


Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació
o
o
o



a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.

Recurs contenciós administratiu
o
o
o

a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós.
Administratiu Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea. No
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde

