El 7 de març de 2019, la Junta de Govern Local ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la licitació
mitjançant procediment obert simplificat, per a l’adjudicació del contracte per a
l'execució de les obres de rehabilitació de la nau del Carrer Sant Llorenç, núm.17, de
la Llagosta.
S’anuncia la licitació, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Llagosta
b) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
c) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Tècnics
2. Objecte del contracte
L'objecte d’aquest procediment de contractació és l'execució de les obres de
rehabilitació de la nau del Carrer Sant Llorenç, núm. 17, en els termes i extrems
expressats al projecte aprovat per acord de la Junta de Govern Local, de 20 de
desembre de 2018.
Una vegada exposat al públic sense la presentació d'al·legacions, el projecte ha
passat ha restar aprovat definitivament, amb efectes del 20 de febrer de 2019.
3. Durada del contracte
El termini d'execució de les obres és de 2 mesos (2), comptades a partir de la data
de comprovació del replanteig de les obres.
4. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat
5. Tipus de licitació
El tipus de licitació s’estableix en el preu, IVA exclòs, de cent dotze mil cent
seixanta-set euros amb noranta cèntims (112.167,90 €), IVA exclòs, per tota la
vigència del contracte.
6. Garanties
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ANUNCI
Procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte per a l'execució de
les obres de rehabilitació de la nau del Carrer Sant Llorenç, núm. 17, de la
Llagosta

Provisional: Exempt
Definitiva: El 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
7. Obtenció d’informació i documentació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de la Llagosta
Domicili: Plaça d’Antoni Baqué, núm. 1
Localitat i codi postal: la Llagosta, 08120
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins el 5 de novembre de
2018, deu dies naturals previs a la data final de presentació de proposicions.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula 16a del plec de
clàusules administratives particulars
b) Lloc de presentació: Ajuntament de la Llagosta
c) Data límit: 1 d'abril de 2019, a les 14 hores
9. Criteris de solvència
1. Aportant justificació de la classificació empresarial d'algun dels grups següents,
essent suficient amb únicament una d'elles:




Subgrup C1 Categoria c.
Subgrup C3 Categoria c.
Subgrup K4 Categoria c.

Solvència econòmica
Disposar d’un volum anual de negocis per import igual o superior a (200.000 €)
dos-cents mil euros, IVA exclòs.
L'esmentat volum anual de negocis és referit al millor exercici dintre dels tres últims
disponibles.
Aquest requisit s’ha d’acreditar amb el compte de pèrdues i guanys dels comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s’hagin
d’inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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2. Acreditant el compliment de tots i cadascun dels requisits específics de
solvència següents:

Quan un licitador recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa als criteris
relatius a la solvència econòmica i financera, el licitador i les entitats esmentades
seran solidàriament responsables de l’execució del contracte.
En tot cas, els documents que acreditin el compliment d’aquest epígraf han de ser
originals, còpies legitimades per un notari o fedatari públic o còpies compulsades
per l’Administració. No s’admeten fotocòpies.
Solvència tècnica i professional
Experiència en la realització d'obres de rehabilitació d'edificis industrials, que
s’acreditarà mitjançant la relació de les principals obres efectuades durant els cinc
últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte
del contracte, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat de les
mateixes essent un requisit mínim que l’import anual acumulat en l’any de major
execució sigui igual o superior a 100.000 euros, IVA exclòs.
Als efectes de determinar la correspondència entre les obres acreditades i les que
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació a la que pertanyin
els uns i els altres, i en la resta de casos a la coincidència entre els dos primers
dígits dels seus respectius codis CPV.
Les obres efectuades s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el
destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració l'empresari.
10. Criteris d’adjudicació

a) Proposta de millora de les solucions tècniques i materials emprats en l'acabat
de les façanes . Fins a 10 punts.
b) Proposta de millora de les solucions tècniques i materials emprats per les
portes d'accés a l'edifici. Fins a 10 punts
c) Millora amb la incorporació de noves lluminàries situades a l'interior de l'edifici,
totalment instal·lades i connectades a la xarxa existent. Fins a 5 punts.
2. Criteris avaluables automàticament. Fins a 75 punts.
a) Major valor de l'oferta expressat en termes d'imprevistos d'obra,
punts.

fins a 75

La valoració es farà de manera proporcional, donant zero punts a qui no
presenti millora a l'oferta i 75 punts a qui presenti el màxim acceptable del 10%,
la resta amb càlcul proporcional.
11. Mesa de contractació
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1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor. Fins a 25 punts.

President: El senyor Sergi Amer Capdevila, arquitecte de la corporació, o persona
en qui delegui.
Vocals:
-

La senyora Eva Redondo Ramírez, secretària accidental de la corporació, o
persona en qui delegui.

-

La senyora Emiliana Martín Martín, interventora accidental de la corporació, o
persona en qui delegui.

-

El senyor Xavier Zaplana, arquitecte tècnic de la corporació, o persona en qui
delegui.

Secretària: La senyora Carme Conte i Sala, tresorera accidental de la corporació, o
persona en qui delegui.
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