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CONSELL COMARCAL DEL

PALLARS SOBIRÀ
ANUNCI

Del Consell Comarcal del Pallars Sobiràpel qual es fa pública la licitació de les actuacions de
millora i manteniment de camins a la xarxa veïnal i rural al Pallars Sobirà
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.CIF P-7500010-I
Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d'expedient: X2020000708

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

Entitat: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Domicili: Camí de la Cabanera, s/n
Localitat i codi postal: Sort CP: 25560
Codi NUTS: ES513 Lleida
Telèfon: 973620107
Adreça Internet: https://www.pallarssobira.cat/
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&i
dCap=2633460
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins al mateix dia que finalitza el termini de
presentació d’ofertes
3. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Actuacions destinades al manteniment, conservació, arranjament o
pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya, finançades per Resolució
d’11·08·2020 del Departament de Territorial i Sostenibilitat
b) Codi CPV principal: 45233142. Aquest codi és comú a tots els lots
c) Lloc d’execució: Comarca del Pallars Sobirà, dins del NUTS ES513 Lleida
d) Termini d’execució comú a tots els lots: Un mes
e) Admissió de pròrroga: No
f) Divisió en lots i número de lots: sí, 3 lots. No hi ha limitació en el nombre de lots als quals
pot presentar oferta un mateix licitador, ni en el nombre de lots que poden adjudicar-se a
un mateix licitador
g) Descripció de la licitació comuna a tots els lots: contracte d’obres
h) Informació relativa a cada lot. Es troba al projecte reduït i al plec de prescripcions tècniques
inclòs en l’esmentat projecte. Els 3 lots objecte de licitació són:
Lot 1. Millora del ferm dels accessos a nuclis del Pallars Sobirà, ZONA 1.
1.1.- Millora del ferm a l’accés a Cabestany i pavimentació d’una zona d’aparcament a
l’estany de Montcortès. TM Baix Pallars.
1.2.- Millora del ferm a l’accés a Rodés. TM Rialp
1.3.- Millora del ferm a l’accés a Estaon.TM Vall de Cardós
1.4.- Millora del ferm a l’accés a Esterri de Cardós. TM Esterri de Cardós

Lot 2. Millora del fermi construcció de cuneta formigonadadelsaccessos a nuclis del
PallarsSobirà, ZONA 2.
2.1.- Millora del ferm a l’accés a Estac.TM Soriguera
2.2.- Millora del ferm a l’accés a Olp. TM Sort
2.3.- Construcció de cuneta formigonada a l’accés a Aidí. TM Llavorsí
2.4.- Millora del ferm a l’accés a Glorieta i Montesclado.TM Farrera
2.5.- Millora del ferm a l’accés a Tírvia. TM Tirvia
2.6.- Millora del ferm a l’accés a Norís i Tor. TM Alins
Lot 3. Millora del ferm dels accessos a nuclis del Pallars Sobirà, ZONA 3
3.1.- Millora del ferm a l’accés a Boldís Jussà i Boldís Sobirà. TM Lladorre
3.2.- Millora del ferm a l’accés a Burgo i Berrós Sobirà. TM La Guingueta d’Àneu.
3.3.- Pavimentació de la zona d’aparcament al Castell de València d’Àneu. TM Alt Àneu
3.4.- Millora del ferm a l’accés al P.N. d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici. TM Espot
3.5.- Millora del ferm a l’accés a la vall d’Unarre. TM Esterri d’Àneu
3.6.- Pavimentació de l’accés a la planta d’estella a Sort. TM Sort
El valor estimat de cadascundels lots és:
Lot
Núm.
1
2
3

Valor estimat
85.527,27 €
89.018,19 €
88.540,49€

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obertsimplificat
e) S’aplica un acordmarc: No
f) S’aplica una subasta electronica: No
5. Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 263.085,95 €
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional:No
b) Definitiva: 5 % del preu final ofertpellot en qüestió, IVA exclòs (article 107.1 de la LCAP)
8. Requisits específics del contractista
a) No s’exigeix la classificació dels empresaris ja que el valor estimat és inferior als
500.000 €. No obstant, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant
la classificació com contractista d’obres en la categoria 1, grup G, subgrup 6, que és la
classificació que correpont a aquest contracte, tal com estableix l’article 65, apartat 1 a)
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) La solvència tècnica i professional que s’exigeix és que el licitador disposi d’una
titulació d’enginyer tècnic o d’enginyer superior, i es podrà acreditar amb l’aportació del
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títol oficial del que disposi l’empresari, si el licitador és una persona física o un dels
directius de l’empresa, si és una persona jurídica o, en qualsevol cas, del responsable
de les obres designat pel licitador.
c) La capacitat d’obrar s’acredita amb la inscripció al RELI o al ROLECE.

9. Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. Els dos criteris
que s’estableixen per a tots els lots són quantificables automàticament, i es puntuaran en ordre
decreixent segons el següent:
1r. Criteri de valoració, de 0 a 95 punts: Nombre de metres quadrats d’obres addicionals
d’estesa i compactació de MBC AC 16 surf 50/70 D de 5 cm de gruixambàridgranitic i
betumasfàltic de penetració, a executar en una o vàries de les carreteres incloses al lot en
qüestió segons decideixi la direcció tècnica i sense cost per al Consell Comarcal. Aquest criteri
s’aplica de la mateixa forma als 3 lots.
Qualsevol altra obra addicional diferent de la indicada, que oferti el licitador sense cost per al
Consell Comarcal no rebrà cap punt.
L’oferta amb el nombre superior de metres quadrats, rebrà 95 punts. Les següents ofertes es
puntuaran en proporció amb el nombre d’unitats màxim ofert, seguint la fórmula següent:
Pvx= (Vx/V1)*95
Llegenda:
Pvx: Puntuació de l’oferta que es valora
2
V1: Nombre superior d’unitats (m ) oferts sense cost per al Consell
Vx: Nombre d’unitats de l’oferta que es valora
2n. Criteri de valoració, de 0 a 5 punts: el preu més baix. Aquest criteri s’aplica de la mateixa
forma als 3 lots.
L’oferta amb el preu més baix rebrà 5 punts. Les següents ofertes es puntuaran en proporció
amb el millor preu presentat seguint la fórmula següent:
Pvx= (Vx/V1)*5
Llegenda:
Pvx: Puntuació de l’oferta que es valora
V1: Millor preu ofertat
Vx: Preu de l’oferta que es valora
10. Condicions especials per l’execució del contracte:
S’estableix, per a tots els lots, la següent condició especial d’execució del contracte: l’establiment per
l’adjudicatari de mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

11. ACP aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 d’octubre de 2020 a les 23.55 h
b) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos acomptar
des de l’apertura de les proposicions; termini que s’ampliarà, si és el cas, de conformitat
amb el preveu l’article 158.3 de la LCSP.
c) Documentació que cal presentar:

Cal presentar dos sobres per cada lot.
El primer és el sobre digital «A». El document que cal incloure dins d’aquest sobre és la
declaració responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració que cal presentar conforme al model inclòs en
l'Annex I del present plec, que ha de ser degudament complimentat i estar signat
electrònicament pel licitador. Si un licitador es presenta a diversos lots, en cadascun dels
sobres <<A>> que presenti ha d’incloure aquest document.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, totes i cadascuna hauran de
presentar la corresponent declaració responsable.
Aquesta declaració responsable es pot substituir pel Document europeu únic de contractació
(DEUC), degudament complimentat i signat electrònicament pel licitador.
El segon és el sobre digital «B», relatiu a la proposició econòmica i criteris de selecció
avaluables objectivament. En aquest sobre s’hi ha d’incloure el model de proposició que
correspongui al lot al qual s’està licitant, d’entre els 3 models existents a l’annex II del Plec.
Aquest model s’haurà d’emplenar totalment, incloent les dades del licitador, el preu que ofereix,
el nombre de metres quadrats que ofereixi sense cost addicional per al Consell Comarcal, i
també ha d’estar degudament signat electrònicament.
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No hi ha limitació
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No
f) S’accepta la facturació electrònica: Sí
g) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
h) El procediment no es desenvoluparà en fases successives.
13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
b) Lloc: Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Camí de la Cabanera, s/n Sort
c) Data: 13 d’octubre de 2020
d) Hora: a les 10 hores es farà l’obertura dels sobres A. L’acte d’obertura de proposicions del
sobre B es farà a les 11:00h i serà públic.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
14. Despeses d'anunci. Si n’hi ha, l’import màxim serà 300 € per adjudicatari i lot.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.Totes les oficials a Catalunya.
16. Contracte finançat per la Unió Europea o relacionat amb algun projecte o programa
finançat amb els seus fons: No

Document signat electrònicament per l’Il·lm. Sr. Carles L. Isus Castellarnau, president del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
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