Plec de Condicions Tècniques, que regiran la licitació, mitjançant procediment obert, amb
pluralitat de criteris, per l’adjudicació del projecte, Reforma i ampliació de l’Enllumenat exterior
del Municipi de BELL-LLOC D’URGELL 4a fase
CODI: Li es d’aplicació el núm. CPV: 45 316 100

1.- OBJECTE
És objecte d’aquest plec definir les clàusules tècniques necessàries i els criteris d’adjudicació per a la
contractació de les obres i instal·lacions definides i valorades què s’inclouen en el projecte, “Reforma i
ampliació de l’enllumenat exterior del municipi de BELL-LLOC 4a fase.
Pel que fa a les característiques constructives i detalls d’execució inclosos en aquest projecte, així com
les referències a l’estudi de Seguretat i Salut i Plec de Condicions Tècniques, es prendran les
documentades en el projecte general que inclou la totalitat de l’obra.

2.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació d’aquestes noves obres i instal·lacions afecten als següents carrers del nucli urbà de
BELL-LLOC d’Urgell:
Carrer Via Fèrria
Carrer Escoles
Carrer Joan Maragall i annexes

3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Els treballs a executar en aquest projecte consisteixen en la instal·lació d’equips d’enllumenat públic
amb tecnologia LED, xarxes elèctriques soterrades i de superfícies, suports (braços, columnes, bàculs,
permòdols i suports de formigó), quadre de comandament, obra civil i ajudes de ram de paleta en
instal·lacions, segons es defineix en el projecte d’execució base d’aquesta licitació.

4.- PRESTACIONS I CONDICIONS GENERALS
El licitador haurà de ser coneixedor de la zona d’afectació de les noves obres i instal·lacions, de
l’aportació dels diferents subministraments energètics i d’aigua per la realització de les instal·lacions
elèctriques i disposar de medis d’elevació per a la col·locació dels suports que corresponguin.
-

Anirà a càrrec de l’adjudicatari el subministrament de consumibles i energies primàries per tal
d’executar les obres definides en el projecte.
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-

Serà a càrrec de l’adjudicatari sol·licitar tots els permisos que calguin a les diferents
administracions, inclosos els permisos municipals, excepte la llicencia municipal d’obres que serà a
càrrec del promotor .

-

Serà a càrrec de l’adjudicatari la neteja exhaustiva, de l’entorn de tota l’obra.

-

També serà a càrrec de l’adjudicatari la delimitació, senyalització i protecció de la zona d’afectació
de les obres, restringint el pas a vehicles i persones alienes a la mateixa.

-

L’adjudicatari haurà de tenir cobert tot el referent a l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil i
altres que afectin a l’execució de les obres.

-

Seran d’obligat compliment, per part de l’adjudicatari, les normes sobre Seguretat i Salut laboral
durant l’execució de les obres.

-

L’adjudicatari un cop instal·lat l’equip, realitzarà les probes i/o test d’acceptació tècnica que
correspongui al equip muntat, al que assistirà el tècnic especialista, que assignarà l’ajuntament
organisme que rebrà l’equipament i de la que es farà càrrec de la recollida de la documentació
tècnica de l’equip, operativitat i manuals de funcionament.

-

L’adjudicatari es comprometrà a subministrar totes aquelles peces de recanvi, que siguin
necessàries pel seu manteniment i garantir la vida útil de l’equip per un mínim de 5 anys.

-

Els equips se subministraran amb tots els dispositius i elements de interconnexió, accessoris
d’ancoratge o fixació necessaris per un total i correcte funcionament i obtenció dels corresponents
permisos i autoritzacions requerits per la legislació vigent.

-

Així doncs, tot i que en el projecte es defineix una tipologia d’equipament amb la seva composició
de característiques tècniques dels equips i de qualitat dels seus materials, caldrà considerar que
els licitadors que es presentin, podran ofertar materials i/o productes de característiques
tècniques equivalents, en aquest cas caldrà acreditar i justificar en document tècnic comparatiu,
on descriurà tots els paràmetres i especificacions tècniques equivalents o superiors als definits en
projecte.

-

Si en projecte base a la licitació o bé en aquest plec, es fes menció a requeriment amb
nomenclatura específica d’alguna casa comercial o bé empresa o bé característica tècnica,
és determines alguna marca o model exclusiu, es considerarà com indicatiu del concepte
que representa i que en cap cas es podrà considerar com excloïen d’altres equivalents.

-

Tot producte presentat vindrà acreditat pels controls de qualitat registrats per la Comunitat Europea
i avalada per empreses usuàries del sector, alhora caldrà acreditar la disponibilitat de les ISO 9001
i la 14001.
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5.- CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS
S’haurà de definir en l’oferta econòmica :
-

Els Equips hauran de complir amb la legislació i normativa espanyola i comunitària vigent que sigui
d’aplicació, fins hi tot durant el període de vigència de la garantia, se’n a càrrec de l’adjudicatari
qualsevol cost que se’n derivi de la seva aplicació.

-

Els elements a subministrar tindran que complir les especificacions, composició i característiques
tècniques, com a mínim, definides i valorades en el projecte adjunt motiu d’aquesta licitació. En cap
cas es podran oferir equips o sistemes, inferiors en qualitat i en característiques tècniques inferiors
i/o equips reciclats, tots els elements de l’equip o sistema seran de nova fabricació.

-

Els equips lumínics i tots els seus components (cablejat, “draivers”, leds, soldadures, carcassa,
cargols, juntes, etc.) a instal·lar a cada tipus de suport, hauran de tenir una garantia total (reposició
integra en cas de fallida) per un mínim de 5 anys

-

L’equip adjudicat haurà de disposar del marcatge CE, obtingut amb anterioritat a la finalització del
termini de presentació de les ofertes alhora haurà d’acreditar el compliment de la Directiva
Europea, d’obligat compliment.

-

Atenent que es tracta d’una contractació en procediment obert, amb admissió de millores, pel que
fa al capítol d’obres i construccions el licitador podrà presentar propostes diferenciades a l’oferta
base de Projecte, que millorin la del projecte base de l’administració, les quals es tindran en
consideració en la valoració dels criteris d’adjudicació.

6.- TIPUS DE LICITACIÓ
El pressupost de les obres i instal·lacions valorats en el projecte base de l’administració per la Execució
de les obres de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior al nucli de BELL-LLOC D’URGELL,
ascendeix a la quantitat de:

PEM
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
PEC
IVA (21%)
PEC + IVA

99.148,37 €
12.889,29 €
5.948,90 €
117.986,56 €
24.777,18 €
142.763,74 €

Valor estimat en 117.986,56 €
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7.- CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA I/O CRITERIS DE SOLVENCIA

Classificació del Contractista
Per aquesta licitació, ates que el valor estimat es inferior a 500.00,00 € segons l’article 77 de la LCSP
de 9/2017 de 8 de novembre, no serà exigible classificació empresarial, així doncs en aquesta licitació
s’haurà d’exigir els següents criteris de solvència tècnica i econòmica:

Criteris de solvència
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant l’aportació dels següents
documents, d’acord amb l’article 87 de la LCSP de 9/2017 de 8 de novembre
1.- Definició dels criteris de solvència econòmica i financera
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negoci, dels tres
últims conclosos, aquest haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. Per aquesta licitació serà de 176.979,84 €.
El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat Registre, i en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en què hagués d’estar inscrit.
2.- Definició dels criteris de solvència tècnica
Per aquest contracte la solvència tècnica s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent
documentació que serà avalada per certificats acreditatius:
a) Relació d’obres i instal·lacions executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per
certificats de bona execució, amb indicació de l’import, dates i lloc d’execució.
No obstant això, aquells licitadors que acreditin la classificació empresarial que tot seguit
s’assenyala, de manera orientativa, restaran exempts d’acreditar la seva solvència econòmica i
financera, i tècnica i professional:
Grup I (Instal·lacions elèctriques)
Subgrup 1 (Enllumenats, il·luminacions i balises.)
Categoria 1
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L’adjudicatari haurà d’acreditar la possessió del carnet d’instal·lador i mantenidor d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió.

8.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
El temps per a l’execució, llevat de causes justificades i acceptades per la Direcció Facultativa serà de
4 mesos com a màxim. A comptar de l’un demà de la signatura de l’acta de replanteig de les obres i/o
instal·lacions.

9.- REVISIÓ DE PREUS
La duració prevista de la obra no supera els 12 mesos, de manera que no existirà clàusula de revisió
de preus.

10.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Com a criteris de valoració per a questa licitació, segons l’article 145 i 146 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de la contractació servei Públic on es transposen les directives del Parlament Europeu i
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, l’oferta tècnica a presentar pel contractista haurà de desenvolupar
els següents aspectes:
Criteris puntuables amb judici de valor
a.1 Programa de treball i memòria constructiva, fins a 15 punts
a.2 Millores tècniques a l’execució, fins a 35 punts
Criteris susceptibles de puntuació automàtica
a.3 Qualificació sobre la direcció i l’execució d’obra, fins a 30 punts
a.4 Garanties en obra, instal·lacions, equipaments i/o maquinària, fins a 20 punts
a.5 Oferta econòmica, fins a 100 punts
El contractista haurà de presentar necessàriament l’import net (iva apart) pel que es compromet
a l’execució de les obres previstes al projecte base de l’administració, és a dir sense incloure
les millores addicionals que puguin oferir. En qualsevol cas, les millores seran a cost ZERO
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Els Aspectes a valorar seran:
CRITERIS PUNTUABLES ANB JUDICI DE VALOR
a.1 Programa de treballs i memòria constructiva, fins a 15 punts
Es puntuarà aquest aspecte de la oferta Tècnica tenint en compte:
• La fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés constructiu i la justificació
de la metodologia i el bon coneixement del projecte de la part d’obra civil, fins a 2 punts i de la
part de les instal·lacions, fins a 3 punts, el que fa una puntuació de fins a 5 punts, en aquest
concepte.
 El màxim de documentació, per a ambdós apartats, 4 fulls A4, per cada un dels
apartats (arquitectura i instal·lacions), escrits a una cara, mesura de lletra 12,
espai entre línies 1,15, on també s’inclouran esquemes, fitxes tècniques i
gràfics en el seu cas

• El bon coneixement del terreny, la ubicació de les obres, la existència d’infraestructures en
cada un dels sectors (carrers, quadres elèctrics, etc.) afectats per les obres, la minimització de
les afectacions al trànsit (carga i descàrrega de material), afectacions a serveis en
funcionament, la seva proposta d’actuació i visita in situ, fins a 5 punts, en aquest concepte,
aquella documentació gràfica que vingui al 100% amb suport Google i que no acrediti la visita
in situ a les obres (reportatge fotogràfic actual de la zona d’obres i rodalies), se li deduirà un
60% de la puntuació en aquest apartat
 El màxim de documentació, per aquest apartat, 4 fulls A4, escrits a una cara,
mesura de lletra 12, espai entre línies 1,15, on també s’inclouran fotos i gràfics
en el seu cas
• Coherència en la planificació i justificació de la execució de les obres, programa de treballs i
definició d’equips i medis auxiliars a implantar a l’execució de l’obra, fins a 2 punts. No es
valorarà la reducció del termini d’execució.
 El màxim de documentació, per aquest apartat, 2 fulls A4, escrits a una cara,
mesura de lletra 12, espai entre línies 1,15, on també s’inclouran fotos i gràfics
en el seu cas. Els diagrames (PERC i/o GANT i/o equivalents) es podran
presentar en format específic
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• En aplicació de l’article 202 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de CSP, la justificació
d’aplicació de mesures en la millora dels valors mediambiental i que millorin el reciclat dels
residus ocasionats durant l’execució del contracte d’obres. La distribució de la puntuació serà
sobre la definició de les mesures que s’aplicaran: preventives, correctives, tipologia de
contenidors per al reciclatge a ubicar en l’obra i compromís fefaent d’us de l’abocador de runa,
deixalleria i/o planta de transferència que s’utilitzi durant l’execució de les obres, tots ells
homologats i legalitzats dins del territori, manifestant la seva ubicació, s’atorgaran fins a 3 punts
 El màxim de documentació, per aquest apartat, 2 fulls A4, escrits a una cara,
mesura de lletra 12, espai entre línies 1,15, on també s’inclouran fotos i gràfics
en el seu cas
L’assignació dels punts en aquest apartat, es distribuiran, si és possible, per les valoracions
econòmiques en inversió que sent desprenguin de l’oferta, a les que s’aplicaran criteris de
proporcionalitat, en cas de que no fos possible per manca de valoració econòmica, es considerarà la
idoneïtat i necessitat de la proposta, aplicant-se el criteris de Rellevància: Sense Rellevància (SR) el
0%, de Poca Rellevància (PR) fins a un 20%, de Rellevància Normal (RN) fins a un 50%, de
Rellevància Bona (RB) fins a un 75% i de Molta Bona Rellevància (MBR) fins a un 100%.

a.2 Millores tècniques a l’execució, fins a 35 punts.
El Licitador podrà oferir millores al projecte base de l’administració que suposin una millora, qualitativa i
tangible sobre aquell, reunit simultàniament per a la seva acceptació i ponderació els requisits i
característiques que a continuació s’assenyalen:
• En tots els casos ha d’estar definida la naturalesa de les millores, la seva ubicació, la definició i
característiques de les noves unitats, justificant-les si s’escau mitjançant el corresponent annex
de càlcul.
• No es comptabilitzaran com a millores les que s’ofereixin sense valoració per part de
l’oferent, partint dels criteris explicats anteriorment, o que es valorin com a partides alçades
d’abonament íntegre.
• L’explicació pormenoritzada de les millores es desenvoluparà igualment en un annex adjunt a
la documentació integrant del sobre núm.2 de l’oferta, on necessàriament s’haurà d’especificar
la valoració a preus unitaris de la millora, el qual haurà de coincidir amb el del sobre núm.3
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En aquesta licitació, NO seran acceptades millores a càrrec de l’administració, es a dir totes les millores
proposades pels licitadors seran a cost zero.
a.2.1 Aspectes on no són possibles les millores al projecte
Queden excloses les Millores que facin referència als canvis en la finalitat i objecte del projecte.
a.2.2 Elements i condicionants on es poden proposar Millores
Amb l’objecte de poder obtindré una millor relació preu/qualitat, les millores es centraran en:
• Que comporti l’aportació de nous sistemes i/o elements constructius, us de noves tecnologies,
millores mediambientals, millora de la eficiència energètica i aquelles que incrementi
quantitativament i qualitativament el número d’actuacions previstes i vinculades directament a
les instal·lacions del nou enllumenat.
Les millores relacionades a continuació, podran ser acceptades i/o proposades pel licitador, bé
individualment, parcialment (dos, tres ...) o en la seva totalitat, se’n la prioritat en l’execució de les
millores la proposada pel licitador:
1. Increment d’actuacions en moviments de terres, en ampliació de punts de llum en
carrer via fèrria amb motiu de la incidència d’Adif, (reducció alçada = increment de
punts de llum) amb l’increment de DOS punts de llum afegits + 30 m d’excavació
lineals, en extrems de carres (inclou demolició, excavació, abocador, rebliments,
estesa de tubs i acabats). Fins a 8 punts
2. Increment d’actuacions en moviments de terres en ampliació de creuament de carrer,
inclou (arqueta d’inic i de final, tall de paviment, excavació, trasllat de runes, col·locació
de 4 tubs de D90 i 125, rebliment, nou paviment i acabats) per un longitud màxima de
10 metres. Fins a 8 punts
3. Increment en DOS/TRES punts de llum de igual característiques tècniques que les
definides en projecte al carrer Via Fèrria, en potencia i d’alçada de columna 6 metres
(per a tot el carrer), inclou: base, columna, pàmpol, cablejat, obra civil i part
proporcional de proteccions (caixa de connexions i fusibles). Fins a 8 punts.
4. Aportació d’equips projectors LED a paret, màxim de 6 unitats, específics per a
l’enllumenat exterior ((potencia aprox.200W)-4000K-IP56-IK10)) en zona esportiva
descoberta annexa a l’escola Pública, línia independent. Mateixa qualitat i marca
comercial, a la definida en el projecte, incloïen: fixacions, cablejat, proteccions
especifiques i independents, instal·lació i posta en funcionament. Fins a 11 punts
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El SSTT de la Diputació de Lleida, examinarà, homogeneïtzarà i validarà les millores proposades, tenint
en compte, entre altres, que la proposta presentada, tingui una funcionalitat al projecte constructiu i que
sigui d’aplicació en el seu cas. Les Millores es valoraran, atenent a les propostes fetes pels licitadors i
segons prioritats (no son de caire obligatori, a escollir pel licitador) la seva puntuació serà seguint els
següents criteris:
Per cada una de les millores definides es puntuaran els següents conceptes:
• Idoneïtat de la millora tenint en consideració, la millora de la qualitat dels materials, de les
seves característiques tècniques, millor eficiència energètica, respectuosos amb el medi
ambient i vinculades directament a l’execució de les obres que es liciten, s’atorgarà un 70% de
la puntuació.
• Aportació de la justificació tècnica detallada de la millora, definit característiques tècniques del
producte, equip, mecanisme, etc., se li atorgarà el 15% de la puntuació.
• Aportació de la justificació econòmica detallada de la millora, a preus de projecte o bé, de
mercat del producte i detall de mà d’obra i maquinària i/o eines, se li atorgarà el 15% de la
puntuació.
En aquests apartats s’aplicaran els criteris de idoneïtat atenent de com sigui considerada: gens adient
un 0%, Poc adient un 20%, Adient un 50% i Molt adient un 100%
En cas de que, la idoneïtat de la millora sigui, gens adient, no es valoraran les seves justificacions,
tècniques ni econòmiques que s’aportin, així com, la manca de justificació detallada en els apartat
anteriors o que estiguin mal presentades o mal justificades, la puntuació serà zero
La suma dels valors dels apartats de idoneïtat i de les dues justificacions, tècnica i econòmica, pot
arribar al 100% del valor de cada una de les millores proposades.
•

La documentació màxima, en aquest apartat serà de dos fulls A4 escrits a una
cara, lletra 12, espai entre línies 1,15, com a màxim, per a cada una de les
millores

a.2.3 Unificació de les millores proposades
En el cas de que la proposició del licitador contingui vàries millores, la Mesa de contractació, d’acord
amb l’informe del SSTT de la Diputació de Lleida, inclourà les acceptades en una sola, la qual quedarà
valorada als preus unitaris de projecte, integrant-la en el pressupost d’execució material del projecte.
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CRITERIS SUSCEPTIBLES DE PUNTUACIÓ AUTOMÀTICA

a.3 Qualificació sobre la direcció i l’execució d’obra, fins a 30 punts
Es tindran en compte els següents aspectes parcials:
• S’atorgarà fins a 5 punts, per la nominació, i presencia d’encarregat/da de l’obra, acreditada
pel representat de l’empresa i segons l’experiència del mateix/a en obres equivalents a la de
licitació segons el criteri següent:
 1 punt per a cada obra executada i acreditada, documentalment via certificat o
document equivalent, per l’encarregat/da de l’obra, per un import igual o
superior al del valor estimat de l’obra en licitació, dins dels últims cinc anys
d’experiència. Caldrà definir: Tipus d’obra, Ubicació, Promotor, Import sense
IVA i degudament signada.
• S’atorgarà fins a 5 punts, per la nominació i presencia del cap obra, acreditada pel representat
de l’empresa, amb una titulació tècnica, mínima en enginyeria tècnic/a o equivalent amb grau o
superior, atorgant-li, segons l’experiència del mateix/a en obres equivalents a la de licitació
segons els criteris següents:
 1 punt per a cada obra executada i acreditada, documentalment via certificat o
document equivalent, pel cal d’obra, per un import igual o superior al del valor
estimat de l’obra en licitació, dins dels últims cinc anys d’experiència. Caldrà
definir: Tipus d’obra, Ubicació, Promotor, Import sense IVA degudament
signada.
• S’atorgarà 2 punts la nominació i presència, acreditada pel representat de l’empresa, d’un
tècnic/a superior (Màster) i/o empresa especialista contractada, titulat/da en matèria de
seguretat i salut laboral, que coincidirà expressament amb el coordinador de seguretat i salut
laboral nomenat pel promotor i ocasionalment amb la direcció tècnica de la mateixa.
 En cas de no disposar de la titulació mínima exigida (Màster), i es presentes la
titulació de tècnic competent en PRL, es deduirà un punt i en cas de presentar
un recurs preventiu, la puntuació serà zero.
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• Compromís fefaent, degudament signat, per l’aportació d’un equip de control, amb medis de
mobilització, equips de mesurament, equips i software informàtics, etc. per tal de realitzar un
mapa lumínic i comprovar el nivell de il·luminació per a cada un dels carrers existents en el
nucli urbà. S’atorgaran 5 punts
• Compromís fefaent, degudament signat per l’aportació dels plànols AS-BUILT amb BIM fins a
10 punts, segons els criteris següents:
 10 punts per l’entrega de la documentació (plànols) AS-BUILT amb BIM
 8 punts per l’entrega de la documentació en format SHP i model de dades de la
Diputació de Lleida (SSTT d’Enginyeria i Edificació)
 3 punts per l’entrega de la documentació en format CAD

• Per la Capacitat de resposta durant el període de garantia, facilitant telèfon d’avaries i temps de
resposta, amb compromís fefaent (degudament signada) fins a 3 punts, distribuïts segons els
criteris següents:
 Resposta a l’avaria i presencia d’equip tècnic (vehicle i dos oficials electricistes) abans
de 12 hores, se li atorgaran 3 punts


Resposta a l’avaria i presencia d’equip tècnic (vehicle i dos oficials electricistes) entre
les 12 hores i abans de 24 hores, se li atorgaran 2 punts

 Resposta a l’avaria i presencia d’equip tècnic (vehicle i dos oficials electricistes)
després de 24 hores, se li atorgaran 1 punt

a.4 Garanties en obra i/o instal•lacions, fins a 20 punts
Es tindran en compte els següents aspectes parcials:
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia total de les diferents instal•lacions i/o equips i el seu
corresponent material, amb un màxim de 10 punts, considerant la següent distribució:
• L’oferta que manifesti l’ampliació del termini de garantia, establert com a mínim en un any, pel
que fa a l’obra civil i instal·lacions, es puntuarà fins a 10 punts, atorgant-ne, 2,5 punts, per
període sencer de tres mesos que superi el primer any.
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La documentació màxima, en aquest apartat serà de d’un full A4, escrit a una cara, lletra 12, espai
entre línies 1,15, com a màxim.
• La proposta que acrediti per escrit que el manteniment, preventiu i correctiu, de les obres,
instal·lacions i/o materials que les composen, siguin a cost zero, durant el període de garantia
que ha ofert, se li atorgarà la mateixa puntuació que obtingui en l’apartat de garanties, fins a 10
punts.
El Licitador haurà de justificar el manteniment preventiu i correctiu, comprometent-se per escrit, a
l’afectació de tot el manteniment proposat, segons la tipologia de les obres i/o instal·lacions (materials,
equips, sistemes, etc.) que es garanteixin, en cas d’omissió de qualsevol punt d’aquest apartat, la seva
valoració serà ZERO.

Ponderació de l’oferta econòmica FINS A 100 PUNTS

L’oferta econòmica al projecte base, que necessàriament haurà de presentar el licitador, amb
independència de les que presenti com a millores, es puntuarà d’acord amb la relació lineal següent:

PEi = 100 – 0,375 x (Bmax – Bi)
On:
• Bi, és la baixa individual de l’oferta (i) respecte al tipus de licitació, expressada en %
• Bmax, és la baixa màxima respecte al tipus de licitació, expressada en %
• PEi, és la puntuació econòmica de la oferta individual (i) en base a 100.
Per a determinar el paràmetre Bmax i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es consideraran
totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense judici que posteriorment
algunes de les ofertes puguin ser considerades anormalment baixes en el seu conjunt, d’acord amb el
previst a l’apartat següent.
Ofertes anormalment baixes
S’apreciaran com a ofertes anormalment baixes aquelles que la seva baixa individual (Bi) es situï per
sobre de tres (3) punts percentuals de la baixa de referència (BR) o de la baixa mitjana (BM), en funció
que el valor de (n’) sigui igual o superior a 5 o menor a 5, seguint la següent definició:
Quan (n’) ≥ 5
Quan (n’) < 5

l’oferta Bi serà desproporcionada si:
l’oferta Bi serà desproporcionada si:

Bi >BR+3
Bi >BM + 3
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On:
(n’), BR i BM, es determinen per l’aplicació del següent procés matemàtic:
On:

•
•
•
•

Bi, és el percentatge de baixa individual de cada oferta (i) = 100 x (1-Ofi/PEC)
Ofi, és l’import de l’oferta admesa (i)
PEC, és el pressupost de sortida de licitació (sense iva)
BM, és la baixa mitjana ΣBi/n, essent (n) el nombre d’ofertes admeses

A partir dels valors de Bi, BM i (n) es calcularà la desviació estàndard (σ):
(σ) = [(Σ(Bi)² - n(BM)²)/n]½
Entre les (n) ofertes admeses s’escolliran aquelles (n’) que compleixin la condició:
El valor absolut de Bi-BM ≤ σ (*)
Aquest conjunt d’ofertes (n’) s’obté únicament, amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)
Solament si (n’) és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (baixa de referència), que servirà per
determinar el límit de la baixa anormal o desproporcionada
BR = 1/n’(ΣBi)

on Bi compleix la condició (*)

En el supòsit que les empreses pertanyents a un mateix grup (art 42.1 del codi de comerç) presentin
diferents proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació d’aquest contracte, es prendrà
únicament per a l’aplicació del règim d’apreciació de les ofertes desproporcionades o anormals, l’oferta
més baixa.
Per a totes les demés ofertes del grup, s’aplicarà allò que prescriu l’article 86.1 del Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada coma anormalment baixa, s’aplicarà
l’article 149.4 de la LCSP de 9/2017 de 8 de novembre.
La consideració d’oferta/es anormalment baixes farà que aquesta/es sigui eliminada/es, i en
conseqüència aquesta/es no computaran a l’efecte d’establir la puntuació econòmica, d’acord amb
relació lineal especificada en l’apartat de la determinació matemàtica de la puntuació econòmica.

11 .- AVALUACIÓ GLOBAL I PROPOSTA

L’avaluació global de cadascuna de les ofertes, serà la suma dels valors obtinguts dels conceptes
definits anteriorment, essent el resultat final la proposta a favor de l’oferta/es més avantatjosa/es, la de
millor puntuació global en aplicació dels criteris establerts en aquest plec.
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12.- REQUERIMENTS A L’EXECUCIÓ

Serà a càrrec de l’adjudicatari l’aportació d’un control de qualitat d’obra i instal·lacions, fins a un màxim
de l’1,5% de l’import d’adjudicació, dit import, serà gestionat per la direcció facultativa de l’obra o bé
pels SSTT del promotor.

13.- CONDICIÓ ESPECIAL

Queda reflectida en els criteris de valoració, capítol a1 apartat 4art, que regiran en aquesta licitació,
l’aplicació de l’article 202 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector públic sobre, on
son definides mesures d’aplicació mediambiental.
Lleida, març de 2020

El cap del SSTT d’Enginyeria i Edificació
Joan Vidal Balañà
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