ANUNCI DE LICITACIÓ
1 Entitat adjudicadora
a) Nom: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
b) Número d’identificació: CTON2019000021
c) Adreça: Plaça de la Vila, 1 de Sant Vicenç dels Horts
d) Codi NUTS: ES511
e) Número de telèfon: 93 602 21 60
f) Número de fax: 93 396 98 33
g) Adreça electrònica: secretaria@svh.cat
h) Adreça d’Internet del poder adjudicador: www.svh.cat
2. Adreça electrònica o d’Internet en la qual estan disponibles els plecs de la
contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=2250729
3. Tipus de poder adjudicador:
a) Tipus: Autoritat regional o local
b) Principal activitat exercida: Serveis públics generals
4. Codi CPV: 45215222-9 Trabajos de construcción de centros cívicos
5. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte: ES511(Sant Vicenç dels
Horts)
6. Descripció de la licitació:
a) Tipus: Obres
b) Descripció: L’objecte és l’execució de les obres per a la construcció del nou Centre
Cívic de La Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts
c) Núm. d’expedient: CTON2019000021
7. Ordre de magnitud total estimat del contracte:
a) Valor estimat del contracte: 1.138.766,91 € sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 1.138.766,91 € sense IVA – 1.377.907,96 € IVA inclòs
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8. Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
9. Admissibilitat de variants: No s’admeten.

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
9b01ae10-4a3f-4f26-88bf-fe73420308a2

10. Durada del contracte: 10 mesos a comptar des de la formalització de l’acta de
comprovació del replanteig o el proposat per l’adjudicatari si fos millorat. Aquesta durada
és la òptima per tal de tenir una obra eficient i eficaç, atenent a l’interès general.
El termini podrà ser ampliat fins un màxim de tres mesos sempre que sigui per motius
d’interès general i per que continuïn existint els motius que varen justificar la contractació.
Caldrà autorització expressa de l’ajuntament per que es dugui a terme aquesta ampliació.
11. Condicions de participació dels licitadors:
G.1 Criteris de sel.lecció relatius a la solvencia econòmica i financera i tècnica o
professional
Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import superior a 500.000€, és obligatòria l’aportació
de Classificació empresarial, següent:
Categoria: 2
Grup: C – Edificaciones
Subgrup: 4 – Albañileria, revoco i revestidos.
G.2 Altres formes d’acreditar la solvència econòmica i financera i la tècnico- professional
No procedeix.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
SI
D’acord amb l’article 76 de la LCSP, haurà de presentar el comprimís d’adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:
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Un cap d’obra que tindrà una titulació mínima de grau o diplomatura relacionada amb
l’objecte del contracte i serà la persona responsable de la interlocució amb
l’ajuntament i responsable del seguiment d’obra i assistència a visites programades i
altres que puguin sorgir (mínim 2 anys d’experiència en obres similars).
Un tècnic de serveis i/o instal·lacions que tindrà una titulació mínima de grau o
diplomatura relacionada amb l’objecte de la tasca i serà la persona responsable de la
interlocució amb les empreses de serveis i responsable del seguiment d’obra i
assistència a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat
(mínim 2 anys d’experiència en tasques similars).
Un encarregat d’obra especialitzat en obres d’urbanització i una experiència mínima
de 6 anys, amb dedicació exclusiva.
Un tècnic de prevenció, amb la formació adient, que serà l’interlocutor del contractista
en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat i salut de l’obra, responsable de
l’aplicació i seguiment de la seguretat i salut, i assistència a visites programades i
altres que puguin sorgir de la seva especialitat
Assistència topogràfica per replanteig i altres incidències.

Aquesta adscripció té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 211
de la LCSP
Els mitjans personals adscrits a l’execució del contracte, hauran de quedar determinats,
nomenant les persones abans de l’inici de l’execució del mateix.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
Certificats ISO 9001
Certificats ISO 14001
G.5. Assegurança
Amb independència de la solvència s’exigeix una pòlissa d’assegurança pels riscos de la
responsabilitat civil, el contractista haurà de disposar o subscriure una pòlissa
d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a
conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.
Import: 600.000€ per sinistre causat per les instal·lacions o com conseqüència dels
treballs de prestació del servei.
Sublimit per víctima: 300.000€
12. Tipus de procediment d’adjudicació: Obert no harmonitzat, tramitació urgent.
13. Divisió en lots: No es divideix en lots
14. Condicions especials d’execució del contracte:
1.- A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar la següent
documentació justificativa a l’entitat contractant:
- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del
contracte (els ja contractats i els nous contractats).
- Cada mes haurà d’aportar la copia del TC1 i TC2 (marcant quins són els treballadors
destinats a l’execució de l’obra)
- El contractista haurà de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que exerceix
la seva activitat en la prestació del servei.
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En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa adjudicatària,
l’obligació de presentar aquesta documentació serà a partir del moment en què s’iniciï la
subcontractació, sent responsable d’aportar-ho l’empresa adjudicatària.
Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de
la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix l’article
71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin.

1.2.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament
a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini
legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, l’obligació del
contractista de subministrar informació referent al subcontractista i el compliment de
pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la consideració d’infracció molt greu,
poden comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte.
Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de
la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix l’article
71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin.
2.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP
3.- L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions salarials dels
treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
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En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP
També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte aquelles
que quedin establertes com a tals en aquest Annex I, Plec de Clàusules Administratives
Particulars o Plec de Prescripcions Tècniques i en especial els ítems que hagin aportat
per ser valorats com a criteri de valoració i que queden assenyalats expressament com a
condicions especials o essencials d’execució en l’apartat H d’aquest Annex

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.
15. Criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius) : màxim 55 punts
16. Termini de presentació d’ofertes: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil de contractant.
17. Adreça a la qual s’han de transmetre les ofertes:
Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=2250729
18. Obertura d'ofertes:
S’estarà a allò estipulat en l’apartat 14.2 dels Plecs de Clàusules Administratives
particulars de la present licitació.
19. Despeses:
En el cas que es derivin despeses en publicacions obligatòries, l’adjudicatari se’n farà
càrrec amb un màxim de 250€.
20. Llengües en que s’han de redactar les ofertes: En qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya.
21. Administració electrònica:
a) Presentació electrònica d’ofertes: Sobre digital
b) Facturació electrònica: El contractista està obligat a l’ús de la factura electrònica
c) Pagament electrònic: Sí, transferència bancària.

22. Recursos:
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22.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 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.
22.2 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 disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del 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.
23. Òrgan competent en els procediments de recursos: Junta de Govern Local
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Isidre Bautista Compte
Segon tinent d’alcaldia
Sant Vicenç dels Horts,

BAUTISTA COMPTE, ISIDRE
MANEL
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