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ANUNCI DE LICITACIÓ
SUBMINISTRAMENT

Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 2020/1184 subministrament de sistemes de contenció de
vehicles per les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Girona.
b) Número d’identificació: 8001760009
c) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2020/1184
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Domicili: Pujada Sant Martí, 5
c) Localitat i codi postal: Girona, CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972185000.
f) Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del termini
de presentació de les proposicions

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte és el subministrament dels sistemes de
contenció de vehicles necessaris per poder portar a terme la conservació de les carreteres
de Xarxa Viària de la Diputació de Girona.
El subministrament d’aquests sistemes de contenció es podrà realitzar de dues formes, i
d’acord amb el que es detalla en el plec de prescripcions tècniques :
• Directament a les diferents bases de les brigades: Montagut (Garrotxa), Llambilles
(Gironès), Llers (Alt Empordà) i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) en la mesura que
sigui requerida pel personal del Servei de Xarxa Viària i segons necessitats del Servei amb
les quantitats que aquest indiqui.
• Amb col·locació als diferents punts de la xarxa que el Servei indiqui: en aquests casos
se subministrarà col·locant els diferents elements que es demanin a qualsevol punt de les
carreteres que gestiona la Diputació de Girona. Cadascuna de les peticions, dintre d’una
mateixa comarca, haurà de tenir un import mínim de 1.000 euros.
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Els elements a subministrar es detallen en el Plec de clàusules administratives partivulars.
b) Admissió de pròrroga: si, 1 any
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No, atès la impossibilitat de predir on hi hauran
les incidències, fa que tècnicament sigui molt difícil establir un mapa de zones prou concret
com perquè durant l'execució no sorgeixin mancances per això la divisió en lots podria
dificultar la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic per no poder
disposar de prou recursos
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Termini d'execució: Fins al 31 desembre del 2022
f) Codi CPV: 34928000-8 Mobiliari per carretera
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert, regulació harmonitzada
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 793.417,60 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 720.026,46 euros.
Import total IVA exclòs: 595.063,20 euros.
IVA suportat: 21 %
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí, Import: 29.753,16 €, corresponent al 5% del pressupost base de licitació,
exclòs l’IVA.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte (297.531,60 €).
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Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Una relació dels principals contractes de subministraments realitzats en els
últims tres anys que inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat.
L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys el 70% del de la anualitat
mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte (138.848,08 €)
Mitjà: Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials.
Descripció: Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control
de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes
perfectament detallats mitjançant referències a determinades especificacions
tècniques, i que en concret són:
Acreditacions marcatge CE dels diferents materials; aquests certificats aniran
acompanyats de declaració de prestacions del fabricant conforme la norma UNEEN1317.
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Una relació dels principals contractes d'instal·lació de senyalització realitzats
en els últims tres anys que inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat.
L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys de 41.642,42 €.
Mitjà: Maquinària, material i l’equip tècnic per a l’execució del contracte
Descripció: Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es
disposa per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la
documentació acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de
l’òrgan de contractació, i que en concret ha de detallar:
Que la senyalització vertical d’obres que s’utilitzarà per l’execució del contracte serà de
nivell II de retroreflectància i que aquestes estaran en bon estat de conservació
-9 Criteris d’adjudicació
- Criteris quantificables mitjançant criteris subjectes a judici de valor (sobre B) Fins a 20
punts
- Organització dels treballs: fins a 20 punts
Es valorarà una descripció acurada, específica i ajustada a les tasques de
subministrament amb col·locació de sistemes de contenció. Caldrà incloure
l’organització dels equips, indicant la maquinària i personal que es destinarà per
l’execució dels treballs. Depenent d’aquesta descripció s’obtindrà la puntuació següent:
0-7 punts: descripció insuficient
8-14 punts: descripció suficient però amb mancances
15-20 punts: descripció completa
- Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (sobre C) Fins a 80 punts
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Preu: fins a un màxim de 80 punts.
Les ofertes que continguin preus unitaris per sobre dels preus de la següent taula
es consideraran nul·les.
La valoració s’obtindrà multiplicant els preus unitaris ofertats per als factors de
ponderació següents:

Elements a subministrar

Barr. seg. metàl· doble ona, reduïda, paràmetres N2
A W5
Barr. seg. metàl· doble ona, paràmetres H1 A W5
Barr. seg. metàl· doble ona, amb separador,
paràmetres N2 A W5
Barr. seg. metàl· doble, amb separadors,
paràmetres H1 A W5
Barr. seg. metàl· triona, paràmetres H2 A W5
Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat
Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat
Extrem de 4 m, per a barrera seguretat
Barr. metàl·lica per a motoristes índex severitat A
Reparació d'ampit metàl·lic paràmetres H3 B W2
Barana de barres verticals d'acer galvanitzat
Tanca de seguretat de fusta tractada paràmetres N2
A W5
Extrem de 4 m de fusta tractada
Demolició de malecó i transport de runes a abocador
Cèrcol de formigó armat HA-20
Recol·locació de barrera de seguretat metàl· simple
Desmuntatge de barrera seg. metàl·lica o fusta
Suport de perfil C de 120 mm fins a 2 m
Suport de perfil C de 125 mm fins a 2 m
Suport de perfil C de 120 mm amb pletina soldada
Suport de perfil C de 125 mm amb pletina soldada
Separador per a barrera de seguretat
Captafar metàl·lic làmina reflectant nivell 3 a dues
cares
Barrera de seguretat, perfil doble ona
Barrera de seguretat, perfil triple ona
Peça angular per a abatiment curt

Unitat de
mesura

Factor
ponderació

de

Total
preu x factor
de ponderació

metres

40,27

1.134,81 €

metres

3,93

166,04 €

metres

0,20

6,20 €

metres

0,20

13,60 €

metres
unitats
unitats
unitats
metres
metres
metres

0,20
0,03
0,03
1,26
13,39
0,10
0,10

12,00 €
14,40 €
9,60 €
259,56 €
321,36 €
32,00 €
9,50 €

metres

0,50

30,00 €

metres
Metres ?
Metres ?
metres
metres
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats

0,03
0,10
0,35
13,84
0,91
0,35
0,10
0,18
0,10
0,10

8,40 €
3,50 €
31,50 €
290,64 €
5,01 €
7,35 €
2,40 €
6,84 €
4,20 €
0,52 €

unitats

19,52

46,85 €

metres
metres
unitats

2,67
0,10
0,10

39,52 €
2,10 €
2,40 €
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Terminal en forma de cua de retorn, per a barreres
de seguretat
Suplement per ml de barrera amb suports de 2.50 m
de longitud
Suplement per ml de barrera termolacada
Desplaçament d'equip (comandes <1000 €)
TOTALS
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unitats

0,10

2,80 €

metres

0,70

1,96 €

unitats
unitats

0,50
0,04
100

7,50 €
30,00 €
2.502,56 €

Aquests factors de ponderació s’han obtingut en proporció a les quantitats estimades
de cada unitat.
Amb el sumatori dels factors de ponderació multiplicats pels preus màxims unitaris
s’obté el valor 2.502,56 (base de licitació del contracte).
B= base licitació del contracte (2.502,56)
Per calcular les ofertes presentades (Oi) també caldrà fer sumatori dels factors de
ponderació multiplicats pels preus presentats.
O= oferta més econòmica
Oi= oferta puntuada
Les baixes de cada oferta s’obtenen amb la fórmula següent:
Bo=100* (1-O/2.502,56)
Bi=100* (1-Oi/2.502,56)
Bo=baixa oferta més econòmica
Bi= baixa oferta que es puntua
La baixa és única pel conjunt de l’oferta i no de cada preu de forma individual.
Així, per calcular la baixa temerària de l’oferta es tindrà en compte el preu de l’oferta
en el seu conjunt i no de cada preu de forma individual.
La fórmula per calcular la puntuació de l’oferta econòmica és:
E= puntuació econòmica
E= 80-(Bo-Bi)
L’oferta econòmica més avantatjosa obtindrà 80 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
L’empresa haurà de calcular les emissions generades durant l’execució del contracte i
haurà de compensar aquestes emissions. Per tal de calcular les emissions generades
l’empresa haurà de presentar, anualment, una declaració responsable indicant els
desplaçaments que ha generat la prestació del servei (origen i destí), la distància
expressada en Km, el mitjà de transport i tipologia de combustible del vehicle (on s’indiqui
la cilindrada i combustible) i si s’ha realitzat en transport públic caldrà aportar una còpia
escanejada dels bitllets. Totes les declaracions seran validades pel responsable del
contracte. Un cop finalitzat el contracte i dins del termini de garantia, l’empresa tramitarà
un certificat de compensació d’emissions que recopilarà totes les declaracions
responsables validades.
L’empresa podrà tramitar el certificat a través de qualsevol entitat pública o privada
sempre i quan les característiques dels mètode de càlcul d’emissions es basin en algun
dels estàndards més utilitzats en el Mercat Voluntari del Carboni, com per exemple:
Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard (GS), Climate Community and
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Biodicertity Standard- CCBS, Plan Vivo, Social Carbon o ISO 14:064:2.
S’acceptaran també altres metodologies de càlcul sempre i quan es justifiquin de forma
adequada.
Un cop obtingut el certificat de compensació d’emissions caldrà lliurar-lo al responsable
del contracte juntament amb una breu descripció del certificat de compensació
d’emissions utilitzat.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: trenta (30) dies a comptar de la data d’enviament de l’anunci
de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (aquest termini es computarà a partir de la
confirmació per part de l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea de la recepció de
l’anunci i la publicació de la informació enviada)
b) Presentació d’ofertes: Han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en 3 sobres, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Oficines Diputació de Girona / Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
c) Data/Hora: Es publicarà en el Perfil del contractant de la Diputació
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-13 Recurs
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
1) El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació
d’aquest anunci.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini
de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent de la publicació d’aquest anunci.
De conformitat amb la Disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març,
en aquest expedient no se suspenen ni s'interrompen els terminis per a la tramitació
dels procediments administratius de les entitats del sector públic.
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