ANUNCI

Es fa públic que per Decret d’alcaldia de 30 d’abril de 2021, s’han adoptat els
següents acords:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment
simplificat, per a l’execució de les obres compreses en el projecte
d’Arranjament del Camí d’Espinalbet a l’Església.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent, finançada en un 95 % per la
Generalitat de Catalunya i en un 5 % per recursos propis i que té consignació
pressupostària a l’aplicació : 1532.63100 del pressupost de 2021.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que
regiran el contracte. Les prescripcions tècniques seran les que consten al
projecte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars. “

Tipus d’expedient: Contracte d’obres
Tramitació: Normal - Procediment: Obert
Núm. Exp. 01/21 – Gestiona 039/21
2.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Alcaldia
3.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present contracte l’execució de les obres compreses dins
del projecte d’Arranjament del Camí d’Espinalbet a l’Església, redactat per
l’arquitecte Lluís Minoves i Pujols.
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1.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I NÚMERO D’EXPEDIENT

4.- TERMINI
El termini d’execució és de tres mesos
5.- PREU DEL CONTACTE
Els imports del pressupost són:
Pressupost d'execució material
Despeses generals de l'empresa, despeses financeres,
etc.
Benefici industrial de l'empresa
Impost sobre el Valor afegit
Total

49.966,00 euros
6.495,58 euros
2.997,96 euros
12.486,50 euros
71.946,04 euros

6.- CODI D'IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent: Codi CPV :
45233222-1 - Treballs de pavimentació i asfaltat
7.- GARANTIES

8.- SOLVÈNCIA FINANCERA, ECONÒMICA I TÈCNICA
D’acord amb la Clàusula
PER A CONTRACTAR.

vuitena.-

ACREDITACIÓ

DE

L’APTITUD

9.- CRITERIS OBJECTE DE PONDERACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació.
A. Criteris quantificables automàticament, fins a un màxim de 140 punts.
Reducció del termini d’execució
Ampliació del termini de garantia
Millores de caire ambiental
Total

20 punts
20 punts
100 punts
140 punts
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No s’exigeix garantia provisional i la garantia definitiva serà el 5 % del preu
d’adjudicació

Número 1.- Reducció del termini d’execució ( 20 punts)
Reducció del termini d’execució, fins a 20 punts
Es valorarà amb 0 punts aquelles ofertes que presentin una reducció de termini
superior a 4 setmanes
Es valorarà segons quadre adjunt per setmanes senceres.
Reducció del termini d’execució
SETMANES
PUNTUACIÓ
1
5
2
10
3
15
4
20
Número 2.- Ampliació del termini de garantia de l’obra ( 20 punts)
Ampliació del termini de garantia de l’obra, fins a 20 punts, amb un total màxim
de 5 anys de garantia. Es valorarà amb 20 punts aquelles ofertes que presentin
una ampliació de termini superior a 5 anys.
Es valorarà segons quadre adjunt per anys sencers.
Termini

de

PUNTUACIÓ
4
8
12
16
20

Número 3 . Millores de caire ambiental (100 punts)
Millores de caire ambiental, d’acord amb les unitats d’obra relacionades i
valorades que consten annexes al projecte: de 0 a 100 punts.
Es valorarà assignant la major puntuació possible cent punts (100) a la
proposta que ofereixi el pressupost més alt de millores. La resta de propostes
es valoraran de forma proporcional.
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Ampliació del
garantia de l’obra
ANYS
1
2
3
4
5

10.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Aquesta licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de
l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació de
la Comunitat Autònoma o altra eina de licitació electrònica que compleixi amb
els requisits establerts per la LCSP.
La utilització d'aquests serveis suposa:

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.

La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran
dins del termini de vint-i-sis dies comptats a partir de l'endemà al de
publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament
de forma electrònica a través de la Plataforma de Contractació de la comunitat
Autònoma a disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar
signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per
l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions públiques.

Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora
un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el
segell de temps.
11.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS
La Mesa de Contractació es constituirà el dimecres hàbil després de la
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 18:00 hores,
procedirà a l'obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació
administrativa continguda en aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals
perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables
observats en la documentació presentada.
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es procedirà a l'obertura dels sobre
«B».
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Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la
seva obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals és automàtica
(Sobre «B»), la Mesa de Contractació proposarà l'adjudicatari del contracte.
12.- OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Els Plecs de Condicions i la documentació tècnica es pot obtenir a
l’Ajuntament de Castellar del Riu o al Perfil del contractant a través de la
pàgina www.castellardelriu.cat.
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, aquest Ajuntament compta amb
el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés directament mitjançant
l’accés a la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya en l’espai de
l’Ajuntament de Castellar del Riu (licitacions).
Castellar del Riu, 30 d’abril de 2021
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L’alcalde
Adrià Solé i Giralt

