Expedient núm.: X2021000300 - X2021000300

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL VIAL DE
SORTIDA DEL NUCLI DEL PUIGVENTÓS DE CRUÏLLES

A. Objecte
Execució de les obres corresponents a text refós del projecte per a l’execució del vial
de sortida del nucli del Puigventós de Cruïlles, que el Ple de la Corporació va aprovar
en data 11 de març de 2021.
Les necessitats a satisfer tenen per objecte definir un nou traçat d’accés al Puigventós
seguint la traça d’un antic camí des de la cruïlla que connecta a la C-66 al límit del
terme municipal amb la Bisbal d’Empordà i Corçà í el camí d’anar Monells.
Es seguint aquest criteri que el present projecte descriu les condicions d’execució d’un
nou traçat que manté les característiques de bona part del traçat i tipus de camí
existent, millorant l’accés per la Bisbal d'Empordà al nucli de Puigventós de Cruïlles.
Aquestes obres no són susceptibles de dividir-se per lots i així es fa constar de
conformitat amb l’article 99 de la LCSP i d’acord l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
D’acord amb l’article 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals els projectes han de referir-se
necessàriament a obres completes.
El present projecte fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al
servei públic un cop acabada, sens perjudici de les ampliacions de que posteriorment
pugui ser objecte.
Codis CPV: 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers.

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
Segons el desglossament detallat al Projecte.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El valor estimat del contracte és de 78.272,28 € que no inclou l’import de l’impost
sobre el valor afegit.

B3. Pressupost base de licitació
El Pressupost base de licitació és de 78.272,28 €, que no inclou l’import de l’impost
sobre el valor afegit.
L’import del 21% d’IVA es xifra en 16.437,18€.
El pressupost base de licitació de conformitat amb el que disposa els articles 100 i el
preu de l’obra es fixa a tant alçat de conformitat 241 LCSP, és el següent:
Pressupost execució material
13% DGE
6% BI
Pressupost base
21% IVA

65.775,03 €
8.550,75 €
3946,50 €
78.272,28 €
16.437,18 €

Pressupost total

94.709,46€

En qualsevol cas, el pressupost de licitació s’ha fixat s’entendrà comprensiu de la
totalitat del contracte i porta implícites totes les despeses directes i indirectes que el
contractista ha de realitzar per la normal execució del contracte.
El pressupost consignat és indiscutible, i no s’admet cap prova d’insuficiència.
C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:
L'adjudicació del present contracte anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària
corresponent a l’exercici 2021.
D. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació
Termini: S’estableix un termini total d’execució de les obres de DOS (2) mesos, a
comptar de l’endemà de la data de signatura de l’acte de comprovació de replanteig.
Aquesta acta es formalitzarà en el termini màxim de 10 dies des de la formalització del
contracte.
Malgrat el termini per executar el contracte s’inicia amb l’acta de comprovació del
replanteig, el contractista no podrà iniciar materialment l’execució de l’obra fins que no
s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut en el treball.
Abans de l’acta de comprovació del replanteig l’empresa contractista ha de realitzar un
topogràfic del camí a executar, amb replanteig del camí amb estaques cada 2.50
m. sobre el terreny de tota l’amplada d’aquest (1.50+5.00+1.50 m.), marcant
arbres a eliminar, desmunts, actuacions en marges, metres quadrats

d’expropiació inicial i final a portar terme, límits entre propietaris (acordant una
visita in situ amb propietàries/s afectats) d’acord amb les indicacions de la
direcció facultativa. S’Estendrà acta de conformitat del traçat amb les
propietàries/s afectats i la direcció facultativa de la obra.
Possibilitat i durada de les pròrrogues: No s’escau
E. Variants.
Els licitadors no podran proposar variants al projecte.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària, aplicant mesures de gestió eficient previstes en el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, els sobres A i B s’obriran simultàniament.
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat (art. 159 LCSP)
Inscripció al RELI: Obligatòria per a participar en aquesta licitació: 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).
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el termini
de presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta. Presentació d’ofertes mitjançant eina de
Sobre Digital:
Sí, a través del següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=cru%C3%AFlle&idCap=13294512&ambit=5&
Els terminis que s’estableixen en cada tràmit respectant els mínims previstos al LCSP.
G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica
a. Declaració relativa al volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles, acreditada per mitjà de l'aportació del resum
de la declaració de l'IVA presentada a Hisenda (model 390).
D'aquest document ha de deduir-se un volum anual de negocis en l’àmbit del contracte
de l'empresa no és inferior al pressupost de licitació del contracte de què es tracti (IVA
exclòs).
b. Relació de tres contractes de característiques semblants al què és objecte de la
licitació en els últims cinc anys.

Per determinar que un treball o servei és d'igual o similar naturalesa caldrà que tingui
la classificació CPV o similar. S’haurà d’indicar a més l'import, la data i el destinatari,
públic o privat dels mateixos.
G2. Classificació empresarial.
Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic no és
exigible disposar de classificació ja que el valor estimat del contracte és inferior a
500.000 euros, tanmateix la classificació en el grup i subgrup que s’especifica per
l’objecte d’aquest obra permet acreditar la solvència econòmica i financera enlloc dels
requisits de solvència exigits en el següent apartat: GRUP G - SUBGRUP 6 CATEGORIA 1
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Sí. Declaració indicant disposar dels mitjans materials necessaris per a l’execució de
l’obra, en la que s‘indiqui que l’empresari te garantit el subministrament de tot el
material necessari per poder executar les obres en el termini previst corresponent.
H. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa només s’utilitza el del preu més baix.
Ponderació/puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que hagi ofert el
preu més baix i la resta es distribuirà proporcionalment a través de la fórmula següent.
Puntuació= 100 x (OMB/OAV) OMB: import de la oferta més baixa OAV: import de la
oferta a valorar
El resultat s’arrodonirà fins al número enter següent quan el primer decimal sigui major
o igual a 5.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa només s’utilitza el del preu més baix. Per apreciar quines ofertes es
consideren presumptament temeràries o desproporcionades s’aplicarà el que disposa
l’article 149 del LCSP seguint el mètode de càlcul establert per la Diputació de Girona :
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. a)
Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi el criteri següent: Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el
pressupost de licitació. b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera
anormalment baixa l’oferta que compleixi el criteri següent: Que la puntuació que li
correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi el criteri següent: Que la puntuació que li correspongui en l’oferta
econòmica sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes econòmiques presentades.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries.
No s’exigeix

K. Garantia provisional:
No s’exigeix
L. Garantia definitiva:
Sí, Import: Correspondrà al 5% de el l’import resultant de calcular el preu d’adjudicació
del contracte, IVA no inclòs, d’acord amb l’article 107 de la LCSP. En cas que l’oferta
de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, hagi de
presentar garantia complementària de fins un 5% del preu.
M. Condicions especials d’execució
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
Ètiques.
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Ajuntament o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
N. Modificació del contracte prevista
Sens perjudici dels casos de modificació previstos a la LCSP, es preveu la possible
modificació del contracte, sempre que s’habiliti la consignació pressupostària suficient,
en el cas d’afectacions a serveis recollits o no en el projecte que no s’inclou en el
pressupost, que impliqui augmentar les unitats d’obra existents o introduir-ne de
noves. El procediment per tramitar la modificació del contracte implicarà la redacció de
la proposta de modificació, si s’escau, d’acord amb els criteris del director facultatiu
modificant el projecte original, l’audiència al contractista per 3 dies hàbils, i l’aprovació
de la modificació per part de l’òrgan de contractació En cap cas s’entén com a
modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins un màxim del
10 d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats previstes per
unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació.
O. Cessió del contracte.
Sí. D’acord clàusula 33 del PCAP.

P. Subcontractació
Les empreses licitadores han d’indicar en la declaració responsable (Art. 140.1.a) la
intenció de subscriure subcontractes i, a més, han de facilitar la informació prevista en
les seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador econòmic i els seus
representants) i en la part III (informació relativa als motius d’exclusió) de la declaració
responsable respecte de cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
També hauran de facilitar la informació que requereix la part IV de la declaració
responsable relativa als criteris de selecció.
Q. Revisió de preus.
No escau la revisió de preus del contracte.
R. Termini de garantia
Serà d’un any.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries.
No s’escau
T. Programa de treball.
No s’escau
U. Memòria final.
No s’escau
V. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Consultes administratives:
Servei de Contractació - ajuntament@cmss.cat Tel.:972 640 573
Lloc de presentació de les ofertes a través de l’eina sobre digital del perfil del
Contractant de l’Ajuntament:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=cru%C3%AFlle&idCap=13294512&ambit=5&
Web institucional: www.cmss.cat

Signat electrònicament,

