ANUNCI DE LICITACIÓ

Licitació del contracte relatiu al “Projecte Reduït, Rehabilitació del ferm i obres
complementàries a la carretera LV-1007, de la B-100 a la Rabassa. PK 0+000 a PK 2+842.
Tram: Sant Guim de Freixenet”
La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en la seva Sessió ordinària núm. 32, de 13
d’octubre de 2021, va acordar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment
obert, amb únic criteri d’adjudicació i tramitació ordinària, de la següent contractació:
1. Entitat adjudicadora.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Diputació de Lleida
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació de la Diputació de Lleida.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Central de compres/contractació conjunta: No
Número d’expedient: 40/21

2.- Obtenció de la documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Servei de contractació de la Diputació de Lleida
Domicili: C/ Carme, 26
Localitat i codi postal: Lleida CP 25071
Codi NUTS: ES513
Telèfon: 973 70 40 62/973 70 41 23
Adreça electrònica: contractacio@diputaciolleida.cat
Adreça d’Internet del perfil del contractant :
.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciolleida/customProf
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i fins
l’últim dia de presentació de propostes. Horari d’atenció: De 9 a 14 hores
3. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obres
b) Descripció de l’objecte: El detallat a la Memòria del Projecte
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució: Lleida
e) Termini d’execució: 5 mesos, a comptar de l’endemà de la signatura de l’Acta de
comprovació del replanteig
f) Codi CPV: 45230000
4. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, amb únic criteri d’adjudicació
c) Subhasta electrònica: No
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
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5. Valor estimat del contracte:
377.815,29 €, sense incloure l’IVA
5. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de 377.815,29 € més 79.341,21 € d’IVA (Total: 457.156,50 €)
6. Garanties exigides:
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: Cinc per cent (5 %) de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
7. Criteris d’adjudicació
Donada la naturalesa i el pressupost de l’actuació, d’acord amb la proposta del Servei de Vies i
Obres, s’emprarà un criteri únic de selecció d’ofertes, que serà el preu més avantatjós, d’acord
amb el que estableix l’article 146.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Les ofertes econòmiques admeses, es puntuaran de la següent manera:
La plica amb un pressupost més econòmic, es puntuarà amb 100 punts
La resta de pliques, es puntuaran d’acord amb la següent formulació:

PEi =
On:
PEi = puntuació econòmica de l’oferta (i).
En cas d’empat en les puntuacions finalment obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, s’estarà al que disposa l’article 147 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic i tindran preferència en l’adjudicació del contracte els criteris
successius següents:
-Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
plantilles
- Major percentatge de dones a la plantilla de cadascuna de les plantilles
- El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris, no s’hagi produït el desempat.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat
en el moment en què es produeixi l’empat.

8. Requisits específics del contractista:
a)

Declaració sobre el volum global de negocis i sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles, per import igual o superior a l’import de licitació. El volum de
negocis mínim anual exigit serà igual o superior al valor estimat del contracte
377.815,29 €

Aquest volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats
i dipositats al registre mercantil, si l’empresari estigués inscrit a l’esmentat registre, i en cas
2

Signatura 1 de 1
Joan Talarn Gilabert

14/10/2021

President

Podeu verificar l’autenticitat d’aquest document electrònic signat digitalment a l’adreça indicada introduint el següent Codi Segur de Verificació:
Codi Segur de Validació

a6d2b24929b7487ba2a5bae77ad660e1001

Url de validació

https://eadmin.diputaciolleida.cat/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Altres

Data document: 14/10/2021

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.
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:

Per aquest contracte d’obres, la solvència tècnica s’acreditarà d’acord amb el que s’estableix a
l’article 88 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant
l’aportació de la següent documentació que serà avalada per certificats acreditatius:
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalats per certificats de
bona execució, amb indicació de l’import, dates i lloc d’execució, que com a mínim haurà de
ser, per l’any de major execució igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, és a
dir, 264.470,70 €, en valor estimat.
Els treballs o serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que
acreditin la realització de la prestació.
b) Declaració que indiqui els tècnics o unitats tècniques de què es disposi per a l’execució de
les obres, especialment els responsables del control de qualitat.
c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari, directius i, en especial, del responsable o
responsables de l’obra.
Quan es tracti d’empreses de nova creació, amb una antiguitat inferior a cinc anys,
l’acreditació de la solvència tècnica es farà per tots els mitjans esmentats, llevat el previst a la
lletra a) relatiu a l’execució d’un número determinat d’obres.
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 G Subgrup 4 Categoria 2
En les unions temporals d'empreses, s’estarà a l’establert a l’article 69 de la LCSP.
K. 9. Condició especial d’execució: D’acord amb el que s’estableix a l’article 202 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, s’establirà, en aquest
contracte d’obres, una única condició que estarà relacionada amb la innovació.
•

L’adjudicatari, un cop finalitzada l’obra, assumirà com a condició especial d’execució,
l’obligació de presentar els plànols “As Built” de l’obra com a model BIM (Building
Information Modelling), presentant el fitxer IFC, d’acord amb les recomanacions de la
norma UNE-EN ISO 19650, “Organización y digitalización de la información en obras
de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM”, partint de les dades digitals del
projecte, no sent necessari el vincle amb els pressupostos.

•

Així mateix, serà d’aplicació allò previst a l’article 201 LCSP

3

Signatura 1 de 1
Joan Talarn Gilabert

14/10/2021

President

Podeu verificar l’autenticitat d’aquest document electrònic signat digitalment a l’adreça indicada introduint el següent Codi Segur de Verificació:
Codi Segur de Validació

a6d2b24929b7487ba2a5bae77ad660e1001

Url de validació

https://eadmin.diputaciolleida.cat/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Altres

Data document: 14/10/2021

10. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de propostes serà de vint-i-sis (26)
dies naturals, comptador a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al
Perfil del contractant de la Diputació de Lleida
El termini de presentació de les propostes finalitzarà a les dotze (12’00) hores de l’últim dia,
fent-se contar que si aquest finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogaria fins el primer dia hàbil
següent. Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.
Tot d’acord amb allò indicat a la Clàusula 15 del Plec de clàusules administratives
a) Modalitat de presentació: L’assenyalada a la Clàusula 14 i 15 del Plec de Clàusules
Administratives que regeix la present licitació.
b) Lloc de presentació:
Dependència: Diputació de Lleida (Servei de Contractació)
Domicili: C/ Carme, 26
Localitat i Codi Postal: 25071 Lleida
11. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: L’obertura del Sobre núm.1 (Documentació) i Sobre núm. 2 (Criteris avaluables
mitjançant judici de valor), es durà a terme d’acord amb allò establert a la Clàusula 18 del Plec
de clàusules administratives particulars.
b) Domicili: C/ Carme, 26
c) Localitat: 25071 Lleida.
d) Data i Hora: D’acord amb la Clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars.
Lleida, a la data de signatura electrònica
El president,
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