AJUNTAMENT DE BERGA

ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES ORDINÀRIES D’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DEL
CONVENT DE SANT FRANCESC DE BERGA A USOS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA (fase 2) AMB LA
FUNCIÓ SOCIAL DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ.
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2019, mitjançant
aquest anunci s’efectua convocatòria per a l’adjudicació del contracte d’acord amb les següents
dades:
1. Entitat adjudicadora
Nom:
Ajuntament de Berga
Direcció i codi NUTS:
Plaça Sant Pere, nº 1 08600 Berga (ES511)
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria i Serveis Tècnics
Tipus de poder adjudicador:
Administració Pública
Núm. de telèfon i fax:
93.821.43.33 – 93.821.17.87
Direcció electrònica:
contractacio@ajberga.cat
Pàgina web:
www.ajberga.cat
Número d’expedient:
SEC Contractació administrativa - Obres 2018/3
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2. Descripció de la licitació; quadre de característiques
A. Objecte
Descripció: L’objecte del contracte és l’execució de les actuacions d’obres i instal·lacions per a la
reforma interior d’un establiment per poder desenvolupar-hi usos de pública concurrència al carrer
Clavé s/n, de Berga (CP 08600).
Les necessitats púbiques a satisfer amb l’adequació d’aquest equipament és per dotar de la ciutat
de Berga d’un equipament públic per desenvolupar activitats de pública concurrència. Amb
l’execució del contracte es pretén la funció social d’augment de l’ocupació fonamentant la nova
contractació de treballadors desocupats.
Lots:

No.

Es considera que no és viable la divisió en lots al tractar-se d’un contracte d’obra que per la seva
tipologia i la poca envergadura econòmica i d’espai impediria el correcte desenvolupament de la
mateixa si es produís solapament de diferents adjudicataris executant la mateixa obra, així com
interferència i dificultats de discernir responsabilitats en cas d’incompliments.
Codi CPV:

45212300-9 Treballs de construcció d’edificis culturals i relacionats amb l’art.

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
El preu del contracte té un preu base de 234.001,44.-€ un import d’IVA (21%) de 49.140,30.-€,
que fa un import total de 283.141,74.-€.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Administra 0e801c73a488496882ad546431ac5768001
ció
Url de validació
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
electrònica
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El pressupost del projecte és adequat als preus del mercat. A aquest efecte al pressupost base de
licitació s’han desglossat els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals i els costos
salarials estimats a partir del conveni laboral.
Els costos salarials estimats al pressupost del projecte s’adeqüen al Conveni col·lectiu de treball de
la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2012-2015
(codi de conveni núm. 08001065011994) publicat al BOPB de 27/08/2013 i a l’acord parcial Acord
parcial de revisió salarial per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la
construcció i obres públiques de la província de Barcelona (BOPB 16/02/2018) i altres despeses de
costos salarials aplicables, atès el desglossat dels costos laborals que consten en el quadre de
descompostos del projecte.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
Atès el termini d’execució de 8 setmanes no es preveuen variacions del preu del contracte, per
tant, el preu estimat del contracte és de 234.001,44.-€
B3. Pressupost base de licitació:
El pressupost de licitació és de 283.141,74.-€ (IVA inclòs).
preu base de 234.141,74.- euros
IVA (21%) de 49.140,30.- euros

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 •
berga@ajberga.cat

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:
08.93302.62200 del pressupost general de la Corporació per
l’any 2018, aprovat pel Ple en sessió extraordinària de data 22 de novembre de 2018, i posterior
modificació per Decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2018, amb un pressupost total de
283.141,74 €. Per Decret de l’Alcaldia s’ha aprovat l’expedient de generació de crèdits on
s’incorpora per l’any 2019 aquesta partida, amb el seu finançament.

C2. Expedient d’abast plurianual:

No

D. Termini de durada del contracte
Termini de durada:
Possibilitat de pròrrogues i termini:

8 setmanes
No

E. Variants
No:

X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:
Procediment d’adjudicació:
Presentació d’ofertes mitjançant
eina de Sobre Digital:
Termini de presentació d’ofertes:

ordinària
procediment obert
Sí (mitjançant 2 sobres)
26 dies a partir de l’endemà de la publicació al perfil
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G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis
del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos
haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en què 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.
Solvència tècnica o professional:
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L’acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la relació d'obres de Construcció
general d‘immobles i obres d’enginyeria civil, d’instal·lacions d’edificis i obres i d’acabat d’edificis i
obres executades en els últims cinc anys, referent a obres, l'import anual acumulat en l'any de
major execució sigui igual o superior al 70 per cent del preu estimat del contracte.
Caldrà presentar certificats de bona execució (en el seu cas, aquests indicaran l’import, les dates el
lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es bon portar a bon terme). Aquests certificats es comunicaran directament
a l’òrgan de contractació.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels següents mitjans:
a) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els tres
últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li sigui requerit pels
serveis dependents de l'òrgan de contractació. S’haurà d’acreditar disposar d’un mínim de 2 oficials
primer paleta i 2 oficials primera elèctrics com a plantilla mitja anual de l’empresa durant els últims
3 anys.
G2. Classificació empresarial:
I) Instal·lacions elèctriques
Grup:
Subgrup:
Categoria:
K) Especials
Grup:
Subgrup:
Categoria:

1. Enllumenats, il·luminacions i abalisament lluminós

Segons RD 3/2011
I
1
a

Segons RD 773/2015
I
1
1

9. Instal·lacions contra incendis
Segons RD 3/2011
K
9
a

Segons RD 773/2015
K
9
1
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La classificació serà exigible i sortirà efectes per l’acreditació de la solvència en el contractes
d’obres amb valor estimat del contracte igual o superior a 500.000.-€. Quan l’import del contracte
sigui inferior, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament bé acreditant els requisits
establerts en l’apartat G1 del contracte o bé, acreditant la classificació.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
No:

X

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental.
No procedeix
H. Criteris d’adjudicació
Criteris:
Ponderació/puntuació:

automàtics 100 punts

A. PREU...............................................................................................................fins a 38 punts
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-

Puntuació = 38*preu més baix/preu que es valora

B. CRITERIS SOCIALS EN L’OBRA..........................................................................fins a 12 punts
-

Noves contractacions per l’execució d’aquest contracte amb treballadors o treballadores
inscrits o inscrites al SOC o equivalent.
o Nova contractació de 2 treballadors/es dins aquest varem per tota la durada del
contracte a jornada complerta..........................................................12 punts
o Nova contractació d’1 treballador/a dins aquest varem per tota la durada del
contracte a jornada complerta............................................................6 punts
L’adjudicatari vindrà obligat a presentar cada mes els TC1 i els TC2 d’aquests treballadors.

C. MILLORES PREVISTES EN PROJECTE................................................................fins a 50 punts
Equip de projecció
Subministrament i instal·lació d’un equip de projecció incloent;
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768). Tecnologia
LCD. Contrast: 500:1 Rati de protecció 1.5-1.8:1. Relació aspecte: 4:3 Vida
llum: 4.000
- Pantalla manual enrotllable de 3.000x1690mm.
- Mòdul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat i
connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
Càmeres de seguretat
- Subministrament i col·locació de 4 càmeres Flex idome IP outdoor 500 de Bosch
o similar, amb: Càmera domo IP am lent verifocal, grau de protecció IP 6, IK10,
resolució de 1080p, lent de 3-10mm amb font d’alimentació amb entrada a 240

22
punts
16
punts
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vca i sortida a 12 vcc 2 A. Inclou carcassa del muntatge en fals sostre així com
el kit de suportació i la part proporcional de petit material i accessoris
necessaris.
- Subministrament i col·locació d’un Switch 24p 10/100 Mbpps i 2 ports combo 1
GB.
Els ports han de disposar de POE (power Over Ethernet) per a passar
alimentació. Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
- Subministrament i instal·lació d’un gravador Divar IP 3000 32C o anàleg, amb
dis de 4 TB, instal·lat en recepció amb grau de dificultat baix. Inclou part
proporcional de petit material i accessoris necessaris.
- Subministrament i col3locació de 4 preses RJ45 UTP CAT.6 s/FRONTAL. Inclou
part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix.
Quadre radiadors elèctrics
- Subministrament i instal·lació de 4 radiadors elèctrics de 1.200 watts,
monofàsic, instal·lat i en funcionament.

12
punts

Els criteris socials tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte als efectes
previstos a l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
De conformitat amb l’article 202.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució de l’obra.
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I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Valoració de l’oferta presentada pel licitador als efectes de càlcul de valors anormals o
desproporcionats:
- P1 (Preu) – Preu ofert de contracte (preu base)
- P2 (Noves contractacions de treballadors)
1 treballador/a
2 treballadors/es

150,00.-€
300,00.-€

La contractació de nous treballadors no ha de suposar un augment dels costos propis de disposar
d’aquests treballadors més enllà de les tramitacions de les contractacions i formació específica
inicial.
- P3 (millores)
1. Equip de projecció
2.528,25.-€
2. Càmeres de seguretat
7.059,33.-€
3. Quatre radiadors elèctrics 1.855,59.-€
Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en que la resta
de l’oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se situessin per sota de
quinze (15) punts percentuals de l’oferta mitjana, d’acord amb la fórmula:
Oi<0.85 x OM
On:
Oi
OM

= Oferta que es valora (Valor de l’oferta)
= Mitjana aritmètica de les ofertes (Valor de les ofertes) és a dir: OM= 1/n ∑Oi
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J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No procedeix.
K. Garantia provisional
No:

X

L. Garantia definitiva
Sí:
X
Import:
5% de l’import d’adjudicació
Forma de constitució:
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes. L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la
Tresoreria General de l’Ajuntament de Berga. Els certificats d’immobilització dels valors anotats
s’han de presentar davant l’òrgan de contractació.
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b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha
de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
M. Condicions especials d’execució
Atès l’article 202.2 LCSP els criteris socials tenen la consideració de condicions especials d’execució
del contracte als efectes previstos a l’article 202 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP totes les condicions especials d’execució que formin
part del contracte seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució
del contracte.
N. Modificació del contracte prevista
No:

X

O. Cessió del contracte
Sí:

X

P. Subcontractació
Sí procedeix.
Q. Revisió de preus
No procedeix
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R. Termini de garantia
Termini:

12 mesos

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
0,00.-€
T. Programa de treball
Sí:

X

U. Presentació de factures
Telemàticament
V. Règim de recursos i jurisdicció competent
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Consta definit en el PCAP en les clàusules 39a i següents.

Berga, document datat i firmat electrònicament.
L’Alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

