AJUNTAMENT DE BERGA

ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE
ADMINISTRATIU
D'OBRES
DE
MANTENIMENT
REFERENT
A
L’ARRENJAMENT DE DIVERSOS TRAMS DEL PAVIMENT ASFÀLTIC VIARI DE BERGA
FOMENTANT EN LA SEVA PRODUCCIÓ LA REDUCCIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI.
De conformitat amb del Decret d’Alcaldia 2019/181 de 26 de març de 2019, mitjançant aquest
anunci s’efectua convocatòria per a l’adjudicació del contracte d’acord amb les següents dades:

1. Entitat adjudicadora

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 •
berga@ajberga.cat

Nom:
Ajuntament de Berga
Direcció i codi NUTS:
Plaça Sant Pere, nº 1 08600 Berga (ES511)
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria i Serveis Tècnics
Tipus de poder adjudicador:
Administració Pública
Núm. de telèfon i fax:
93.821.43.33 – 93.821.17.87
Direcció electrònica:
contractacio@ajberga.cat
Pàgina web:
www.ajberga.cat
Número d’expedient:
SEC Contractació administrativa - Obres 2019/2
2. Descripció de la licitació; quadre de característiques
A. Objecte
Descripció: L’objecte del contracte és aconseguir la millora de la xarxa viària del terme
municipal, mitjançant l’execució de les actuacions necessàries per tal d’adequar els ferms de la
xarxa viària de la ciutat de Berga a un estat correcte i idoni d’ús, pretenent en la seva fase de
producció reduir el nombre d’emissions a l’atmosfera.
Aquestes actuacions són obres de manteniment del sistema viari de Berga pel seu deteriorament
pel transcurs del temps i el seu ús normal per a trànsit de vehicles.
Les necessitats públiques a satisfer amb l’arranjament de diversos trams del paviment asfàltic és el
manteniment del sistema viari i evitar el deteriorament que ha sofert pel seu ús normal i el
transcurs del temps.
Lots:
En el LOT 1:

En el LOT 2:

Carrer Pere Costa
Passeig de les Estaselles
Passeig de la Pau
Carrer Barcelona
Carrer Prat de la Riba
Carrer Pere III i carrer J.Ma Bada Sobrevies
Tossalet de les Forques i entorn

Carrer Mossèn Espel
Avinguda Canal Industrial
Carrer Santa Eulàlia
Plaça Gernika
Carrer Serra de Casampons
Vial servei escola Sta.Eulàlia
Obres accessòries al lot 2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Administra d4eaa0185f4c465299908457cc345699001
ció
Url de validació
https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
electrònica
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Passeig de les Aubes
Obres accessòries al lot 1
Codi CPV:

45233222-1
45233223-8
45233221-4

“Treballs de pavimentació i asfaltat”
“Treballs de repavimentació de calçades”
“Treballs de pintura de la superfície de la calçada”

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: El preu total del contracte és de 349.855,72.-€ (IVA inclòs). Sent
el preu base de 289.136,96.-€ i un import corresponent a l’IVA del 21% de 60.718,76.-€.
En el quadre resum següent es detalla el preu del contracte i el preu dels lots proposats.
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Preu del contracte
Preu lot núm. 1
Preu lot núm. 2

Base
289.136,96 €
148.515,96 €
140.621,00 €

21% IVA
60.718,76 €
31.188,35 €
29.530,41 €

Total
349.855,72 €
179.704,31 €
170.151,41 €

Justificació dels preus adoptats i compliment de les condicions salarials dels treballadors/es de
conformitat amb el conveni col·lectiu
El pressupost del projecte és adequat als preus del mercat. A aquest efecte al pressupost base de
licitació s’han desglossat els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals i el costos
salarials estimats a partir del conveni laboral.
Els costos salarials estimats al pressupost del projecte s’adeqüen al Conveni col·lectiu de treball de
la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2012-2015
(codi de conveni núm. 08001065011994) publicat al BOPB de 27/08/2013 i a l’acord parcial Acord
parcial de revisió salarial per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la
construcció i obres públiques de la província de Barcelona (BOPB 16/02/2018) i altres despeses de
costos salarials aplicables, atès el desglossat dels costos laborals que consten en el quadre de
descomposts del projecte.
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B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
Atès que el termini d’execució és de 1 mes sense que estigui prevista la pròrroga, no es preveuen
variacions ni modificacions en el contracte, per tant, el valor estimat del contracte és de
289.136,96.- euros.
B3. Pressupost base de licitació:
El pressupost de licitació és 349.855,72.-€ (IVA inclòs).
C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:

08/15320/61901

C2. Expedient d’abast plurianual:

No

D. Termini de durada del contracte
Termini de durada:
Possibilitat de pròrrogues i termini:

1 mes
No

E. Variants
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No:

X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:
Procediment d’adjudicació:
Presentació d’ofertes mitjançant
eina de Sobre Digital:
Termini de presentació d’ofertes:

urgent
procediment obert
Sí (mitjançant 2 sobres)
13 dies a partir de l’endemà de la publicació al perfil

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera:
a) El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis
del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos
haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del lot.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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Solvència tècnica o professional:
a) L’acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la relació d'obres d’enginyeria civil
per obres executades en els últims cinc anys, referent a obres, l'import anual acumulat en l'any de
major execució sigui igual o superior al 70 per cent del preu estimat del lot.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels següents mitjans:
a) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els tres
últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li sigui requerit pels
serveis dependents de l'òrgan de contractació. S’haurà d’acreditar disposar d’un mínim de 2 oficials
de primera d’obra pública o equivalent, 2 manobres o equivalent i 2 xofers, com a plantilla mitja
anual de l’empresa durant els tres últims anys i disposar com a mínim de la següent maquinària:







Estenedora de mescles asfàltiques.
Compactador neumàtic de mescles asfàltiques.
Corró llis de corrons metàl·lics.
Camió cisterna dotat d’equip d’estesa de regs asfàltics.
Maquina fresadora de paviments o accessori equivalent.
Màquina dotada d’escombradora mecànica.
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G2. Classificació empresarial:
Segons l’article 77, d’exigència de classificacions, de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes
del sector públic, per contractar obres de pressupost inferior a 500.000 euros no és requisit
indispensable exigir la classificació.
Al RD 773/2015, de 28 d’agost, de modificació de determinats preceptes del Reglament general de
la Llei de Contractes de les administracions públiques, a l’article 26 estableix nous criteris de
classificació per les categories d’obres.
A continuació es detalla a la classificació de les obres a títol informatiu a efectes d’acreditació de la
solvència tècnica, segons s’estableix a les normatives detallades atès la seva vigència:

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
No:

S’adscriuran en l’execució del contracte aquells mitjans materials que s’ofereixin en l’oferta
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H. Criteris d’adjudicació
automàtics (100 punts)
Ponderació/puntuació:
L’adjudicació del contracte es farà d’acord amb una pluralitat de criteris basats en el principi de
millor relació qualitat-preu. Aquesta relació s’avaluarà mitjançant criteris econòmics i criteris
qualitatius (referits en alguna de les etapes del seu cicle de vida) tots ells caràcter reglat;
Criteris econòmics:
A. Preu. Fins a 20 punts
o Puntuació = 20 * preu més baix / preu que es valora
Criteris qualitatius:
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B. Criteri ambiental. Reducció de la petjada de carboni (fins a 20 punts).
Reducció de la petjada de carboni en les emissions dels mitjans de transport de l’aglomerat asfàltic
en calent comprés el recorregut d’anada des de la planta de fabricació fins a la ciutat de Berga
(coordenades de referència per al càlcul UTM 31N / ETRS89 x=404.449 y=4.661.512,
corresponent a la intersecció del Pg de la Pau amb c/ Gran Via). La distància serà calculada
mitjançant l’aplicació googlemaps pel mètode recorregut més ràpid.
L’empresa haurà d’aportar la documentació tècnica acreditativa de les emissions o consum dels
seus mitjans de transport que destinarà a l’obra així com especificar la planta on és proveirà del
material asfàltic.
El licitador haurà de justificar el nombre de vehicles de transport d’aglomerat asfàltic en calent que
posarà a disposició del contracte, el seu consum i la previsió de tones a transportar per viatge. Les
tones totals del lot número 1 són de 1.921,236tn i les del lot número 2 són de 1.879,330 tn.
Si l’empresa no porta documentació acreditativa de les emissions o consum particulars dels seu
mitjans de transport s’aplicaran els següents criteris de càlcul:
- Factor d’emissió de 2,61 kg CO2 /litre de dièsel consumit durant el transport.
- Consum mitjà de 0,40 litres per quilòmetre.
En el cas que el licitador no especifiqui la planta de fabricació del material asfàltic, el numero de
camions a utilitzar i/o la previsió de tones en transportar en cada viatges obtindrà una puntuació
de 0 punts.
En execució, l’empresa haurà de justificar a la direcció de l’obra les distàncies recorregudes i
l’origen i destí dels diferents desplaçaments.
El càlcul de les emissions totals emeses es realitzarà per la quantitat total de tones d’aglomerat
asfàltic en calent a transportar de cada un dels lots, segons la següent expressió, la qual s’aplicarà
per cada tipologia de vehicle diferent de transport de l’aglomerat asfàltic en calent, el recorregut a
realitzar i el nombre de viatges a realitzar cada vehicle:
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Aquesta factor de valoració tindrà la consideració de condició especial de contractació.
La puntuació d’aquest criteri establert en 20 punts es valorarà segons la següent formula:
P= (Emin*20)/Eo
on:

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 •
berga@ajberga.cat

P = Puntuació
Eo= Quantitat d’emissions emeses que es valoren, (expressades en kg CO2).
Emin= Quantitat d’emissions mínimes emeses, (expressades en kg CO2).

C. Criteri ambiental. Reutilització del material. 5 punts.
Reutilització del material procedent del fresat del paviment asfàltic, pel seu aprofitament per part
de l’Ajuntament de Berga, com a material de reblerts granulars seleccionats o per a millores de
paviments de terres de camins i aparcaments, sense cap cost per l’Ajuntament.
Transport a la zona o zones d’aplec que la direcció facultativa de les obres indiqui, dintre del terme
municipal de Berga.
D. Altres millores previstes en projecte.
MILLORA 1: Augment de la secció tipus de ferm
Es proposa l’increment de la capa d’aglomerat asfàltic en calent del tipus AC16 surf
B50/70 D (antiga designació D-12), respecte la previsió inicial que és de 5 cm,
passant a una secció total de 6 cm.

30 punts
Es
valorarà
segons
la
següent
formula:

Amb aquesta millora es pretén augmentar la durabilitat del paviment arranjat, que
comprèn totes les característiques que es detallen a continuació:

P=(a*30)/b
on:

- Resistència a l’efecte abrasiu del trànsit
- Resistència a l’acció destructiva dels agents atmosfèrics
- Flexibilitat per resistir l’aplicació continuada de càrregues

P = Puntuació
a= Quantitat
ofertada que
es
valora
(expressada
en tones).
b= Quantitat

S’obté una secció de ferm lleugerament incrementada, amb major capacitat
estructural que allargarà la vida útil del paviment, minimitzant actuacions de
manteniment i reparacions.
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Aquesta actuació augmenta la qualitat de l’obra d’arranjament a la vegada que
presenta una millora ambiental a causa de l’augment de la seva durabilitat i
rendibilitat en el temps

màxima
ofertada
(expressada
en tones)

A continuació es detalla la valoració d’execució material de la millora proposada
desglossada per vials i lots proposats, segons quadre de preus adoptat a la
memòria valorada:
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Capítols

Superfície
[m²]

Gruix Densitat Quantitat
[m] [tn/m³]
[tn]

Capítol 1 Carrer Pere Costa
395,00
Capítol 2 Passeig de les
2.429,50
Estaselles
Capítol 3 Passeig de la Pau
2.832,00
Capítol 4 Carrer Barcelona
907,50
Capítol 5 Carrer Prat de la Riba
833,50
Capítol 6 Carrer Pere III i
carrer Josep M Badia Sobrevies 1.218,00
Capítol 7 Tossalet de les
5.193,50
Forques
Capítol 8 Passeig de les Aubes
1.313,25
Capítol 9 Obres accessòries Lot
300,00
1
Total millora lot número 1
15.422,25

0,01

2,4

9,48

0,01
0,01
0,01

2,4
2,4
2,4
2,4

58,31
67,97
21,78
20

0,01

2,4

29,23

2,4
2,4

124,64
31,52

2,4

7,2
370,13

Capítol 10 Carrer Mossèn Espel
788,08
Capítol 11 Avinguda Canal
3.035,00
Industrial
Capítol 12 Carrer Santa Eulàlia
1.788,00
Capítol 13 Plaça Gernika
1.596,50
Capítol 14 Carrer Serra de
5.437,00
Casampons
Capítol 15 Vial servei escola
755,00
Santa Eulàlia
Capítol 16 Obres accessòries
300,00
Lot 2
Total millora lot número 2
13.699,58
Total millora:
29.121,83

0,01

2,4

18,91

2,4
2,4
2,4

72,84
42,91
38,32

2,4

130,49

2,4

18,12

2,4

7,2
328,79
698,92

0,01

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Es valoraran les tones d’aglomerat asfàltic en calent ofertades sense cost per
l’Ajuntament.
En el supòsit de no incloure’s a l’oferta presentada la totalitat de la millora, la
Direcció de les obres determinarà en quins vials s’aplica l’increment de gruix segons
proposta presentada.
MILLORA 2: Reforç del ferm en zones de transició entre el paviment
deteriorat objecte de l’actuació de reparació i el paviment a mantenir, per
a la millora de la solució d’arranjament del paviment adoptada.
Prolongació la capa de reforç del paviment prevista, a base de l’estesa d’una capa
d’aglomerat asfàltic en calent, en els trams de transició entre el paviment que es
preveu reparar i el paviment existent. Amb aquesta actuació s’incrementa la
superfície de paviment a reforçar, desplaçant la junta entre el paviment deteriorat
que ha estat reforçat i el paviment a mantenir, que pot esdevenir un punt crític on

25 punts
Es
valorarà
segons
la
següent
formula:
P=(So*25)/Smax
on:
P=Puntuació
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s’iniciï l’aparició de desperfectes en el paviment.
La solució proposada és la prevista a la memòria valorada, a base de l’estesa d’una
capa d’aglomerat asfàltic en calent del tipus AC16 surf B50/70 D (antiga designació
D-12), de 5 cm de gruix, prèvia aplicació d’un reg asfàltic d’adherència amb
emulsió termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb una dotació de 0,6 kg/m².
Amb aquesta millora es pretén augmentar la durabilitat del paviment arranjat, que
comprèn totes les característiques que es detallen a continuació:
- Resistència a l’efecte abrasiu del trànsit
- Resistència a l’acció destructiva dels agents atmosfèrics
- Flexibilitat per resistir l’aplicació continuada de càrregues

So= Superfície
oferta que es
valora
(expressada
en m²).
Smax=
Superfície
màxima
ofertada
(expressada
en m²)

Aquesta actuació augmenta la qualitat de l’obra d’arranjament a la vegada que
presenta una millora ambiental a causa de l’augment del cicle de vida de l’actuació.
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A continuació es detalla el desglossat unitari preu unitari d’execució material de la
millora proposada, segons quadre de preus de la memòria valorada.
Núm. Codi

U

1.1 G9J13J20

m² Reg
d'adherència
amb
emulsió bituminosa catiònica
termoadherent
tipus
C60B3/B2 TER, amb dotació
0.6 kg/m2.

1.2 G9H11251

t

Denominació

Paviment
de
mescla
bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i
compactada.

Quantitat

1,000

0,120

La millora es realitzarà en m2 de capa de reforç del ferm

De conformitat amb l’article 202.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participi nen l’execució de l’obra.
Les fórmules emprades per la valoració dels criteris reglats són formules lineals atès que es tracta
d’una tipologia d’obra uniforme en quan a l’execució de l’asfaltatge de vies urbanes i no hi ha cap
dels criteris que hagi de prendre preponderància respecte els altres. (fórmula clàssica segons
l’Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes
econòmiques i les propostes tècniques de 23 de juny de 2017 de la Direcció general de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya)
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I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Valoració de l’oferta presentada pel licitador als efectes de càlcul de valors anormals o
desproporcionats :
- P1 (Preu) - Preu ofert de contracte (preu base)
- P2 (Transport de material procedent del fresat del ferm existent)
Es consideren per cada lot 16 hores de camió a 38,35 euros/hora que fa un total de
613,60.- euros segons valor d’execució material.
- P3 (Altres criteris)
1. Millora 1

El preu tona es valora a 53,41€ de conformitat amb el
quadre de preus de la memòria tècnica.
El preu metre2 serà de 6,82€/m2 de conformitat amb el
quadre de preus unitaris de la memòria tècnica

2. Millora 2

Valor de l’oferta = P1 - P2 - P3.1 - P3.2
Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en que la resta
de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se situessin per sota de
quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la formula:
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Oi <0,85 x OM
on:
Oi = Oferta que es valora (Valor de l’oferta)
∑Oi = sumatori de les ofertes presentades que es valoren
n = Nombre d’ofertes presentades que es valoren
OM = Mitjana aritmètica de les ofertes (Valor de les ofertes) segons l’expressió que es detalla a
continuació:
OM =
Els criteris ambientals no suposen un cost directe en l’oferta ja que el licitador haurà de tenir
igualment els mitjans de transport emetin més o menys emissions i la planta de fabricació en
l’aglomerat tampoc resulta un cost directe ja que el licitador haurà d’obtenir l’aglomerat asfàltic
d’una planta de fabricació.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No procedeix.
K. Garantia provisional
No:

X
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L. Garantia definitiva
Sí:
X
Import:
5% de l’import d’adjudicació
Forma de constitució:
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes. L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la
Tresoreria General de l’Ajuntament de Berga. Els certificats d’immobilització dels valors anotats
s’han de presentar davant l’òrgan de contractació.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha
de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
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M. Condicions especials d’execució
Atès l’article 202.2 LCSP els criteris mediambientals tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte als efectes previstos a l’article 202 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP totes les condicions especials d’execució que formin
part del contracte seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució
del contracte.
N. Modificació del contracte prevista
No:

X

O. Cessió del contracte
Sí:

X

P. Subcontractació
Sí procedeix.
Q. Revisió de preus
No procedeix
R. Termini de garantia
Termini:

6 mesos

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
0,00.-€

AJUNTAMENT DE BERGA

T. Programa de treball
Sí:

X

U. Presentació de factures
Telemàticament
V. Règim de recursos i jurisdicció competent
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Consta definit en el PCAP en les clàusules 39a i següents.

Berga, document datat i firmat electrònicament.
L’Alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

