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ANUNCI DE LICITACIÓ
De Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres de
millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103 (exp. 2020/2789)
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat adjudicadora
Organisme: Diputació de Girona
Número d’identificació: 8001760009
Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Número d'expedient: 2020/2789

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Diputació de Girona.
Domicili: Pujada Sant Martí, 5
Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972185065.
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/diputaciodegirona

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del
termini de presentació de les proposicions.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte:

Execució de les obres necessàries per al canvi de prioritat a la cruïlla entre les carreteres
GIV-6102 i GIV-6103. Millorar la corba del camí de la depuradora.
b)
c)
d)
e)
f)

Admissió de pròrroga: No.
Divisió en lots: No.
Lloc d'execució: Girona
Termini d'execució: 4 mesos
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
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g) Codi CPV: 45233142-6
h) Codi NUTS: ES512
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) Contracte reservat: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 439.786,58 €, IVA no inclòs
6. Admissió de variants: Si
A la licitació de l’obra, cada licitador podrà presentar una oferta (l'oferta base) i totes les
variants que estimi oportú, sempre que estiguin adequadament separades i diferenciades.
Les variants s'ajustaran al següent:
1. Condicions generals
-

-

S’aportarà la definició tècnica i econòmica dels canvis amb suficient nivell de detall.
Es sobreentén que l’oferta en variant ha de representar una millora econòmica i/o
tècnica en relació a l’oferta base, millora que caldrà explicitar i justificar.
Si el canvi d'un element comporta canvis en altres elements s’hauran de definir i
valorar aquests altres canvis.
Els errors o omissions en la definició econòmica de les variants que suposin un
increment de cost en relació a l’ofert a les variants aniran a càrrec del licitador.
Si els canvis suposen una variació dels terrenys a expropiar, aquesta haurà de ser
compatible amb els terminis previstos per l'execució de les obres.
Es respectaran o milloraran els nivells d'acabats, funcionalitats, comportaments
mecànics, condicionants, etc., previstos en el projecte.
Les despeses de redacció del modificat 0 aniran a càrrec de l'oferent.
No s’admetran canvis de traçat en planta.

2. Elements autoritzats.
a) Les capes de terraplè, esplanada i/o tot-ú, previstes amb material de préstecs i de
cantera, es podrien substituir per capes amb material procedent del reciclat. En
aquest cas caldrà que, prèvia a l’execució de l’obra, es justifiqui adequadament la
seva capacitat portant, el compliment de les especificacions tècniques
corresponents i es disposi de tota la documentació necessària, inclosa la
corresponent a la gestió de residus.
b) Així mateix la solució tècnica dissenyada per aconseguir l’esplanada es podria
substituir per altres solucions equivalents. Els material i gruixos de les capes de ferm
podrien variar en conseqüència sempre i quan es mostri l’equivalència tècnica amb
la secció definida en el projecte.
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c) L’aglomerat asfàltic es podria fabricar mitjançant la tècnica de l’aglomerat
semicalent.
d) Els murs, aletes i demés elements que el projecte preveu construir in situ amb
formigó es podrien substituir per elements prefabricats o altres tipologies de mur
sempre i quan quedi garantida la suficient estabilitat, resistència i adequació
geomètrica. Així mateix i amb les mateixes condicions, es podrien substituir els
elements que el projecte preveu prefabricats per elements executats in situ. Per altra
banda el sistema de drenatge del trasdós i/o la junta entre murs es podrien substituir
per altres sistemes sancionats per la pràctica.
e) La secció de la cuneta revestida podria ser en forma de cuneta americana, sempre
que la capacitat de desguàs sigui suficient.
f) En general, es pot proposar qualsevol canvi de materials per altres de
característiques superiors a les definides en el projecte.
7. Garantia definitiva: Sí.
Import: 5% del preu final ofert, (exclòs l’IVA).
8. Requisits específics del contractista
Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el
procediment obert, tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits
en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors
i empreses classificades del sector públic (ROLECE).
8.1 Classificació empresarial:

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió
Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, han d’acreditar,
aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació o
una de superior:

Grup: G (vials i pistes)
Subgrup: 4 ( ferms de mescles bituminoses)
*Categoria: 3
*La categoria 3 indicada equival a la categoria d) atorgada d’acord amb el RD 1098/2001, segons
el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d’agost.

8.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Si
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-

El delegat d’obra per part del contractista ha d’estar en possessió del títol de màster
en enginyeria de camins, canals i ports, d’enginyer superior de camins, canals i ports
o titulació equivalent en efectes professionals i acadèmics. Alternativament haurà
de justificar una experiència mínima de 5 anys com a delegat d’obra.

-

El cap d’obra per part del contractista ha d’estar en possessió del títol de màster en
enginyeria de camins, canals i ports, o d’enginyer superior de camins, canals i ports,
o de grau en enginyeria civil, o de grau en enginyeria d’obres públiques, o d’enginyer
tècnic d’obres públiques, o qualsevol altra titulació idònia per una correcta execució
del contracte. Alternativament haurà d’acreditar un experiència mínima de 5 anys
com a cap d’obra o cap de producció en obres de carreteres.

-

El responsable de seguretat i salut ha d’estar en possessió del títol de tècnic superior
en prevenció de riscos laborals, especialitat en seguretat en el treball.

El tècnic designat com a cap d’obra podrà coincidir amb el tècnic designat com a delegat
d’obra o amb el tècnic designat com responsable de seguretat i salut, però no podrà
acumular en cap cas les tres funcions.
9. Criteris d’adjudicació:

- Criteris quantificables mitjançant judici de valor (sobre A b): fins a 20 punts

1. Criteris subjectes a judici de valor (20 punts)
S’atorgaran 20 punts a l’oferta que obtingui la millor valoració.
S’atorgaran a les demés ofertes els punts que resultin d’aplicar la
següent fórmula:
Vi: Valoració de l’oferta que es puntua
VM: Valoració de l’oferta millor valorada
Pi: Punts per a l’oferta que es puntua
Pi = 20 x Vi / VM
La valoració de cada oferta es fixarà segons els criteris següents:


Pla d’assegurament de la qualitat, fins 10 punts.

S’adjuntarà una breu descripció de la metodologia d’assegurament
de la qualitat de l’obra, presentant si és el cas, la justificació dels
certificats (ISO 9001 o equivalent) vigents que avalin la sistemàtica.

APROVAT
15/04/2020 23:40

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2789, Codi
Classificació: D050300, Any expedient: 2020

Anunci: Anunci Licitació obra millora de la cruïlla de la
carretera GIV6102 amb la GIV6103

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: YLPC0-1XD2O-O99RN
Data d'emissió: 17 de abril de 2020 a les 8:36:08
Pàgina 5 de 9

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 15/04/2020 23:40

Es presentarà un document on s’especifiqui:
-
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-

-

Materials dels quals caldrà disposar del marcatge CE en el
moment del subministrament. Serà imprescindible la seva
acreditació davant la direcció facultativa per iniciar la seva
col·locació en l’obra.
Si és el cas, els certificats de qualitat exigibles pels materials
dels quals no sigui preceptiu el marcatge CE.
Assaigs que el contractista es compromet a executar sobre
els materials de manera prèvia a la proposta d’utilització que
el contractista ha de formular a la Direcció Facultativa
Comprovació documental a realitzar en cada recepció de
materials.
Sistemàtica d’execució i els controls interns destinats a
assegurar l’assoliment de la qualitat fixada al Plec.

Es valorarà de la manera següent:
Breu descripció de la sistemàtica d’execució i controls interns i
aportació de certificat extern
Fins a 6 punts

Relació de materials dels quals el contractista es compromet a lliurar
l’acreditació del marcatge CE o, en el seu cas, els certificats de
qualitat exigibles
Fins a 2 punts

Assaigs previs sobre els materials i control documental dels
subministraments que el contractista es compromet a realitzar Fins a
2 punts



Programa de treballs i organització de l’obra, fins a 10 punts

Per obtenir punts per aquest concepte serà condició necessària:
-

-

Haver aportat un programa de treball congruent i amb el
contingut especificat a l’article 144.3 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques. La
valoració mensual i acumulada de l’obra es farà en
percentatge, sense xifres absolutes.
Presentar un diagrama on quedin exposades les tasques, les
durades, els lligams i la xarxa de precedènciesconseqüències.

S’acompanyarà d’un breu text on s’exposarà l’opinió sobre el camí
crític i les fites principals de la planificació, indicant i justificant
especialment el termini crític per a la reposició de serveis afectats.
Es determinarà l’afecció al trànsit que poden produir les obres i es
proposarà, si es considera que cal el tall de la circulació en algun
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moment durant l’execució, un itinerari alternatiu i la senyalització
d’orientació necessària, declarant el compromís d’instal·lar-la i
mantenir-la durant el tall de la circulació. A més s’especificarà la
durada proposada pel tall de la circulació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1703489 YLPC0-1XD2O-O99RN 81DB432B485E5D654EC0D21AB7F6DA1FDA357E69) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Es valorarà el grau de compliment de les característiques exigides,
l’adequat coneixement del projecte, del terreny on serà executada
l’obra i dels condicionants externs:
La documentació presentada respon als requisits
exigits i és aplicable sense més observacionsFins a
10 punts
La documentació presentada presenta algun defecte
formal que no invalida el conjunt o és aplicable però
necessita més concreció
Fins a 6 punts
No es presenta documentació o no compleix els
requisits o no es considera aplicable
0 punts
- Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (Sobre B):
fins a 80 punts
La valoració de cada oferta es fixarà segons els criteris següents:


Preu, fins 70 punts.

S’atorgaran 70 punts a l’oferta més econòmica.
La puntuació de la resta d’ofertes es calcularà de manera lineal
segons la següent fórmula:
BL: base de licitació
OE: oferta més econòmica
BM: baixa que correspon a OE, BM = 100 x (1 – OE / BL)
Oi: oferta que es puntua
Bi: baixa que correspon a l’oferta que es puntua, Bi = 100 x (1 – Oi /
BL)
PPi: puntuació per preu
PPi= 70 – (BM – Bi)
Es determinarà l’oferta límit aplicant els criteris descrits a l’article 85
del Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Per determinar les ofertes inferiors a l’oferta límit es fa servir com a
únic criteri el valor de l’oferta econòmica, vista la reduïda incidència
en aquest aspecte dels demes criteris avaluables per a l’adjudicació.
Si l’oferta que quedés més ben valorada fos més baixa que l’oferta
límit es demanarà la justificació en els termes esmentats a l’article
149 de la LCSP.
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Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris, fins 5 punts

L’ofertor haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà
sobre el banc de preus d’Infraestructures.cat o subsidiàriament sobre
el del BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la
licitació del procediment; àmbit de preus: Girona; àmbit de plecs:
Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a executar) i
que resultaran d’aplicació en les possibles fixacions de preus
contradictoris d’unitats d’obra no previstes en el projecte i als costos
elementals no previstos en el projecte ni assimilables als previstos en
projecte.
S’atorgaran 5 punts a una baixa oferta sobre preus contradictoris del
100% del percentatge de la baixa oferta en relació al pressupost de
licitació.
S’atorgaran 0 punts a una baixa oferta sobre preus contradictoris del
75% del percentatge de la baixa oferta en relació al pressupost de
licitació.
En el cas que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que s’aplicarà
contractualment el 75% del percentatge de baixa oferta en relació al
pressupost de licitació a aquells preus simples no previstos en el
projecte, ni similars a algun dels previstos, i que siguin necessaris per
a la formació del preu per a unitats d’obra no previstes en el projecte
o al preu de la unitat d’obra si cap dels seus preus simples estigués
previst en el projecte ni n’hi hagués de similars.
PBPCi: percentatge de la baixa de licitació aplicable als preus
contradictoris
PPCi: puntuació per rebaixa en els preus contradictoris
Si
Si
/ 25
Si


PBPCi <= 75%
100% > PBPCi > 75%

->
->

PPCi = 0
PPCi = 5 x (PBPCi – 75)

PBPCi >= 100%

->

PPCi = 5

Ampliació del termini de garantia, fins 5 punts

L’ofertor podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de
garantia.
Per ser valorada aquesta oferta ha d’incloure, com a mínim, els
següents períodes de garantia:
-

Per a tota l’obra, un període de garantia superior a 1 any
Per als següents elements, el termini indicat a continuació
si resulta superior al general aplicable a tota l’obra:
o Barreres de seguretat:
instal·lació
o Marques vials:

2

anys

des

de

la

2 anys des de l’aplicació
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o Senyals verticals:
la instal·lació

4 anys i 6 mesos des de

S’atorgaran 5 punts si es proposa un període de garantia total de 3
anys o més.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1703489 YLPC0-1XD2O-O99RN 81DB432B485E5D654EC0D21AB7F6DA1FDA357E69) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

S’atorgarà 0 punts si no es proposa ampliar el període de garantia.
Gi: termini de garantia total ofert en mesos
PTGi: puntuació per ampliació del termini de garantia
Si Gi >= 36 mesos
Si 36 > Gi > 12
Si Gi = 12

->
->
->

PTGi = 5
PTGi = 5 x (Gi – 12) / 24
PTGi = 0

10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
Mediambientals:
L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental del contracte,
supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i establir mesures de
prevenció de riscos mediambientals.
El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació
química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les
matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. El
contractista estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts
com a conseqüència de l’execució del contracte.
El contractista haurà de tenir implantat un sistema eficaç de gestió ambiental, certificat
segons la norma ISO 14001, registre EMAS o equivalent. En cas contrari el contractista
nomenarà un responsable ambiental de les obres, que presentarà, prèviament a l’inici de
les mateixes, una avaluació de riscos i impactes mediambientals en l’execució de les obres
i la relació de mesures preventives i correctives a implantar. Així mateix presentarà un
certificat final del compliment de les condicions mediambientals imposades pel contracte i
per la normativa mediambiental.
11. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: vint dies a comptar des de l’endemà de la publicació de
l’anunci al perfil de contractant.
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors presentaran els sobres per mitjans electrònics a
través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions
que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
12. Obertura de proposicions:
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a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Pujada de Sant Martí 4-5
c) Data: Es publicarà a la plataforma del perfil de contractant. Si el dia d'obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
d) Hora: Es publicarà a la plataforma de perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre B és públic.
f) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a comptar
des de l’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició
13. Recursos
a) òrgan competent en procediments de recurs: President de la Diputació de Girona
b) Adreça: (http://www.ddgi.cat) > instància genèrica
c) Termini per a presentar recurs: un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al perfil de contractant.

14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament
recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al perfil de contractant. Alternativament, es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

De conformitat amb la Disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, se suspenen i
s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del
sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present
reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
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