ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb la Resolució de l’alcaldia de data 26/03/2019, per mitjà
del present anunci s'efectua convocatòria per procediment obert, amb
diversos criteris d’adjudicació: el preu més baix i aspectes qualitatius, per a
l'adjudicació del contracte de SERVEIS DE REDACCIÓ I DIRECCIÓ DEL
PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS
SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS, conforme a
les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la
informació:
a) Organisme. Ajuntament d’Alcarràs.
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria-Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Contractació. David (tècnic jurídic).
2) Domicili. Plaça de l'Església, 1
3) Localitat i codi postal. Alcarràs, 25180
4) Telèfon. 973790004
5) Telefax. 973791431
6) Correu electrònic. tagsecretaria@alcarras.cat
7) Direcció d'internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=alcarras&reqCode=viewDetail&idCap=1502943&
8) Data límit d'obtenció de documentació e informació: data límit de
presentació de la documentació per a licitar: 20 dies naturals a comptar a
partir del següent al de la publicació.
d) Número d'expedient. 3551/2018
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Contracte de serveis per Procediment Obert, simplificat.
Criteris: oferta econòmica i aspectes qualitatius.
b) Descripció. SERVEIS DE REDACCIÓ I DIRECCIÓ DEL PROJECTE
SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS
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PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats. No procedeix la
divisió de lots.
d) Lloc d'execució/lliurament: Alcarràs
e) Termini d'execució/lliurament. 1 mes
f) Admissió de pròrroga. No
g) Establiment d'un acord marc. No
h) Sistema dinàmic d'adquisició. No
i) CPV (Referència de nomenclatura). 71520000-9 (serveis de
supervisió d’obres).
71242000-6 (elaboració de projectes i dissenys, pressupostos)
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta
econòmica més avantatjosa en termes de qualitat-preu.
c) presentació electrònica de les pliques.

A) La oferta econòmica s’haurà de representar per mitjà d’un import IVA
exclòs. S’assigna una puntuació total de fins a 65 punts segons la rebaixa
percentual en referència al pressupost de licitació.
La puntuació a assignar a cada oferta és calcularà d’acord amb la següent
fórmula:
Pi = Pmàx·Bi·K
On:
Pi és la puntuació que atorga la fórmula per a una oferta en qüestió i.
Pmàx és la puntuació màxima establerta. En aquest cas és 100.
Bi és la baixa de la oferta i (preu màx. Licitació*- preu ofert)/Preu màx.
licitació)
K és igual a 5
Si la baixa màxima presentada es troba dins el llindar del 0% al 20% (inclòs)
s’aplicarà la formula indicada. En canvi, si la baixa màxima presentada es
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d) Criteris d'adjudicació. Oferta econòmica i aspectes qualitatius.
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troba per sobre del 20% de baixa, el valor K no serà el predeterminat sinó
que K es recalcularà segons la següent formula K= 1/ baixa màxima.
L’apreciació d’oferta temerària vindrà determinada conforme a allò
estableix l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
B)Aspectes qualitatius respecte el sistema constructiu.
Avaluació objectiva
Valoració de currículum professional, especialment referit al coneixement de
la tecnologia LED aplicada a l’enllumenat
públic..................................................... màxim 10 punts
Criteris de valoració sotmesos a judici de valor
Oferta tècnica. Valoració Memòria descriptiva de l’execució dels
treballs......... màxim 20 punts
Oferta tècnica. Anàlisi del cost de la
proposta ................................................... màxim 5 punts
4. Valor estimat del contracte: 41.939,85 € (sense IVA)

6. Garanties exigides.
Provisional (import): No
Definitiva (%): 5% del preu d'adjudicació..
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació. S’ha d’estar inscrit al registre electrònic d’empreses
electròniques de Catalunya, o els registres oficials homòlegs de fora de
Catalunya, en la data final de la presentació de les ofertes, en observació de
l’article 159.4 de la LCSP.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per import de cobertura mínim de 500.000 €
sinistre/assegurat/any. Clàusula G2B del Quadre de característiques.
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5. Pressupost base de licitació: 50.747,22 (41.939,85 + 8.807,37
corresponents al 21% IVA)
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c) Altres requisits específics. No
d) Contractes reservats. No.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. 20 dies naturals a comptar a partir del
següent del de la publicació.
b) Modalitat de presentació: electrònica
c) Lloc de presentació: des del perfil del contractant mitjançant
l’aplicació Sobre Digital.
d) Admissió de variants, si escau. No.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta. 2 mesos.
9. Obertura d'ofertes:
a) Descripció. En un primer acte es procedirà a l’obertura de les
pliques sobre capacitat de contractar i aspectes qualitatius. En un acte
posterior s’obrirà la oferta econòmica.
b) Direcció. Pl. Església, 1
c) Localitat i codi postal. Alcarràs 25180

10. Despeses de publicitat. Màxim: 500,00 €.

A Alcarràs, a la data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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d) Data i hora assenyalats a l’aplicació Sobre Digital 2.0.

