De l’Ajuntament d'Abrera pel qual es fa pública la licitació del contracte de diverses
actuacions d'obres al municipi (Exp. 8820/2018):
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d'Abrera
b) Número d’identificació fiscal: P0800100J
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Secretaria i Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 8820/2018.
2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
b) Domicili: Pl. Constitució, 1
c) Localitat i codi postal: Abrera, CP: 08630
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937700325
f) Adreça electrònica: contractacio@ajuntamentabrera.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/ABR/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/12/2018
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i dimarts i dimecres de 16:30h a
19:00h.
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Diverses actuacions d'obres al municipi, consistents en l’execució de 7
memòries valorades
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i núm. de lots: 7
d) Lloc d'execució: Abrera
e) Termini d'execució:
Lot 1. Millora de la zona de jocs infantils del Parc Can Morral
Lot 2. Millora de la zona de jocs infantils de la Plaça Pau Casals
Lot 3. Millora de l'accessibilitat de la zona de jocs infantils de Les Carpes
Lot 4. Millora de la zona de jocs infantils de Ca n'Amat
Lot 5. Ampliació de les grades al Camp de Futbol
Lot 6. Actuacions a fer en la Fase 1 per la millora de l'estat de conservació de la
Urbanització de Can Vilalba
Lot 7. Reforma dels vestidors de les Piscines Municipals d'Estiu

2 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
2 mesos
3 mesos
4 mesos

f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codis CPA-CPV:
Lot 1. CPA: 41.00.20 Edificis no residencials
CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'oci, els esports, la cultura
i l'allotjament i els restaurants
Lot 2. CPA: 41.00.20 Edificis no residencials
CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'oci, els esports, la cultura
i l'allotjament i els restaurants
Lot 3. CPA: 41.00.20 Edificis no residencials
CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'oci, els esports, la cultura
1

Cód. Validación: L4GQSKE5D9SD3DLN4M6WHFDWW | Verificación: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 9

Jesús Naharro Rodríguez (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 04/12/2018
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

ANUNCI

i l'allotjament i els restaurants
Lot 4. CPA: 41.00.20 Edificis no residencials
CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'oci, els esports, la cultura
i l'allotjament i els restaurants
Lot 5. CPA: 41.00.20 Edificis no residencials
CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'oci, els esports, la cultura
i l'allotjament i els restaurants
Lot 6. CPA: 42.11.20 Treballs de construcció d'autopistes, carreteres, carrers i altres calçades
per a vehicles o vianants, i de pistes d'aeroports
CPV: 45233141-9 Treballs de manteniment de carreteres
Lot 7. CPA: 41.00.20 Edificis no residencials
CPV: 45453100-8 Treballs de recondicionament.
4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: Urgent
c) Procediment: Obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació i VEC:
71.190,34 € + 14.949,97 € (IVA)
58.064,87 € + 12.193,62 € (IVA)
25.829,23 € + 5.424,14 € (IVA)
25.887,99 € + 5.436,48 € (IVA)
73.767,63 € + 15.491,20 € (IVA)
247.433,47 € + 51.961,03 € (IVA)
218.859,33 € + 45.960,46 € (IVA)

Els licitadors podran presentar-se a tots els lots però únicament podran ser adjudicataris de les
obres corresponents a un sol dels següents grups de lots i, com a màxim, de tots els lots que
l’integren:
- Els lots 1, 2, 3 i 4.
- El lot 6.
- Els lots 5 i 7.
b) Valor estimat del contracte: 721.032,86 €
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs de cada lot del contracte.
8. Requisits específics del contractista: Inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECSP).
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Lot 1. Millora de la zona de jocs infantils del Parc Can Morral
Lot 2. Millora de la zona de jocs infantils de la Plaça Pau
Casals
Lot 3. Millora de l'accessibilitat de la zona de jocs infantils de
Les Carpes
Lot 4. Millora de la zona de jocs infantils de Ca n'Amat
Lot 5. Ampliació de les grades al Camp de Futbol
Lot 6. Actuacions a fer en la Fase 1 per la millora de l'estat de
conservació de la Urbanització de Can Vilalba
Lot 7. Reforma dels vestidors de les Piscines Municipals
d'Estiu

9. Criteris d’adjudicació:

Lot 2. Millora de la zona de jocs infantils de la Plaça Pau Casals
CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà el preu en base a l’import total de prestació del servei
i mitjançant la fórmula següent:
P=(L-O)*57/(L-B), on:
P: Puntuació
L: Pressupost de licitació
O: Oferta del licitador
B: Oferta més baixa de les considerades
b) Millores. Es valorarà la proposta que millori els següents aspectes, sense cap cost
addicional, vinculats directament amb l'objecte del contracte.
Millora 1
Tancat format per malla de simple torsió, de 2 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
muntants d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 2 m d'alçada, ancorats al paviment
mitjançant perforació mecànica.
Amidament: 26,00 m
Preu unitari: 32,00 €

PUNTS
53

47
29

18

PUNTS
57

43
8
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Lot 1. Millora de la zona de jocs infantils del Parc Can Morral
CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà el preu en base a l’import total de prestació del servei
i mitjançant la fórmula següent:
P=(L-O)*53/(L-B), on:
P: Puntuació
L: Pressupost de licitació
O: Oferta del licitador
B: Oferta més baixa de les considerades
b) Millores. Es valorarà la proposta que millori els següents aspectes, sense cap cost
addicional, vinculats directament amb l'objecte del contracte.
Millora 1
Vela d'ombra desmuntable suportada per quatre pilars d'acer inoxidable
Tendal quadrangular (6x6m) desmuntable de teixit de polietilè d'alta densitat (HDPE) i
alta resistència que funcioni com a tela a l'aire lliure tensada conformant una vela
d'ombra.
Característiques del teixit:
Gruix de 1,6 mm, resistència a la tensió de la trama 2161 N, bloqueig raigs UV 98%,
color blanc.
Inclòs subministrament i muntatge de 4 pals, platines i accessoris d’acer inoxidable 304,
i tota l'obra civil necessària pel correcte funcionament d'aquest element de vela d'ombra.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 3.950,00 €
Valoració econòmica de la millora: 3.950,00 € + 829,50 € (IVA)
Millora 2
Subministrament i instal·lació de llit elàstic model Happy Ludic Playground XL de 200 x
200 cm o equivalent, inclòs tota l'obra civil necessària pel correcte funcionament
d'aquest element.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 2.450,00 €
Valoració econòmica de la millora: 2.450,00 € + 514,50 € (IVA)

Lot 3. Millora de l'accessibilitat de la zona de jocs infantils de Les Carpes
CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà el preu en base a l’import total de prestació del servei
i mitjançant la fórmula següent:
P=(L-O)*50/(L-B), on:
P: Puntuació
L: Pressupost de licitació
O: Oferta del licitador
B: Oferta més baixa de les considerades
b) Millores. Es valorarà la proposta que millori els següents aspectes, sense cap cost
addicional, vinculats directament amb l'objecte del contracte.
Millora 1
1.- Afegir m2 de formació de rocalla amb pedra calcària de 30 a 100 kg amb mini
carregadora.
Amidament: 30,00 m2
Preu unitari: 86,91 €
Valoració econòmica de la millora: 2.607,30 € + 547,53 € (IVA)
Lot 4. Millora de la zona de jocs infantils de Ca n'Amat
CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà el preu en base a l’import total de prestació del servei
i mitjançant la fórmula següent:
P=(L-O)*58/(L-B), on:
P: Puntuació

15

2

17

PUNTS
50

50
50

PUNTS
58

4
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Valoració econòmica de la millora: 832,00 € + 174,72 € (IVA)
Millora 2
Enjardinament del bancal amb terra vegetal de jardineria de categoria alta amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A.
Subministrament d'Agapanthus africanusen contenidor 3 l (50 unitats)
Subministrament de Plumbago auriculata en contenidor 2 l (25 unitats)
Subministrament de Cerastium tomentosum en contenidor d'1,3 l (50 unitats)
Subministrament d'Hipericum calycinum en contenidor de 2 l (25 unitats)
Adequació de sistema de reg existent.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 1.555,50 €
Valoració econòmica de la millora: 1.555,50 € + 326,66 € (IVA)
Millora 3
Subministrament i col·locació de senyals d'acer galvanitzat rectangular de 60x90 cm,
inclòs accessoris i elements d'ancoratge de:
No jugar a pilota
Zona lliure de bicicletes
Amidament: 2,00 unitats
Preu unitari: 125,00 €
Valoració econòmica de la millora: 250,00 € + 52,50 € (IVA)
Millora 4
Subministrament i instal·lació de panell informatiu model Happy Ludic Clunia o
equivalent, gravat amb làser i retolat amb una impressió en alta definició muntat sobre
daus de formigó.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 1.737,00 €
Valoració econòmica de la millora: 1.737,00 € + 364,77 € (IVA)

Lot 5. Ampliació de les grades al Camp de Futbol
CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà el preu en base a l’import total de prestació del servei
i mitjançant la fórmula següent:
P=(L-O)*57/(L-B), on:
P: Puntuació
L: Pressupost de licitació
O: Oferta del licitador
B: Oferta més baixa de les considerades
b) Millores. Es valorarà la proposta que millori els següents aspectes, sense cap cost
addicional, vinculats directament amb l'objecte del contracte.
Millora 1
Condicionament dels 11 espais interiors de la grada amb revestiment de guix a
paraments verticals (incloent part proporcional d’arestes), pintat de paraments verticals
i horitzontals amb pintura plàstica i repàs de paviment de formigó acabat lliscat manual.
Amb una superfície de paraments verticals per a enguixar i pintar de 140,00 m2. I amb
una superfície de paviments a repassar de 75,00 m2.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 4.165,00€
Valoració econòmica de la millora: 4.165,00 € + 874,65 € (IVA)
Millora 2
Subministrament i instal·lació de quadre d'endolls per exterior (6 endolls), connectat a la
línia general d’electrificació existent, incloent cablejat i suport vertical d’instal·lació.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 357,00€
Valoració econòmica de la millora: 357,00 € + 74,97 € (IVA)
Millora 3
Subministrament i instal·lació de 4 papereres mod. C23MX de Fundición Fábregas o
equivalent.
Amidament: 4,00 unitat
Preu unitari: 280,50€
Valoració econòmica de la millora: 1.122,00 € + 235,62 € (IVA)

42
14

28

PUNTS
57

43
32

3

9

5

Cód. Validación: L4GQSKE5D9SD3DLN4M6WHFDWW | Verificación: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 9

L: Pressupost de licitació
O: Oferta del licitador
B: Oferta més baixa de les considerades
b) Millores. Es valorarà la proposta que millori els següents aspectes, sense cap cost
addicional, vinculats directament amb l'objecte del contracte.
Millora 1
Subministrament i col·locació de panell informatiu i suports de fusta de pi cuperitzat,
amb la inscripció de l'escut d'Abrera i un text de benvinguda al municipi.
Mesures del panell 80x160 cm.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 600,00€
Valoració econòmica de la millora: 600,00 € + 126,00 € (IVA)
Millora 2
Subministrament i col·locació de banc de 245x52x82 cm, amb seient de formigó
prefabricat i respatller, inclòs perns d'ancoratge, morter de resina “epoxi” amb sorra de
sílice, d'enduriment ràpid per reomplert d'ancoratges fixats a muret de gabions.
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 1.245,20 €
Valoració econòmica de la millora: 1.245,20 € + 261,49 € (IVA)

Lot 7. Reforma dels vestidors de les Piscines Municipals d'Estiu
CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà el preu en base a l’import total de prestació
del servei i mitjançant la fórmula següent:
P=(L-O)*48/(L-B), on:
P: Puntuació
L: Pressupost de licitació
O: Oferta del licitador
B: Oferta més baixa de les considerades
b) Millores. Es valorarà la proposta que millori els següents aspectes, sense
cap cost addicional, vinculats directament amb l'objecte del contracte.
Millora 1. Porta i tanca d'entrada

PUNTS
48

52
34
6
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Lot 6. Actuacions a fer en la Fase 1 per la millora de l'estat de conservació de la Urbanització de
Can Vilalba
CRITERIS
PUNTS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà el preu en base a l’import total de prestació
46
del servei i mitjançant la fórmula següent:
P=(L-O)*46/(L-B), on:
P: Puntuació
L: Pressupost de licitació
O: Oferta del licitador
B: Oferta més baixa de les considerades
b) Millores. Es valorarà la proposta que millori els següents aspectes, sense
54
cap cost addicional, vinculats directament amb l'objecte del contracte.
Millora 1. Tanques d'ocultació en les àrees de contenidors
26
Tanca opaca de fusta de 2 m d'alçada per a formació de recinte per a
contenidors de reciclatge. La fusta serà tractada amb autoclau i polida.
Els suports, cada 2 m, aniran ancorats al terreny amb dau de formigó o
mecanitzada per anar directament sobre solera de formigó o asfalt.
Inclou l'excavació per a la fonamentació i el formigó HNE, i la retirada a
abocador de la runa generada, cànon d'abocament inclòs.
Amidament: 123,80 m
Preu unitari: 95,00 €
Valoració econòmica de la millora: 13.995,59 € + 2.939,07 € (IVA)
Millora 2. Rètols 1
18
Subministrament i col·locació amb suport metàl·lic o a paret, de plaques
metàl·liques galvanitzades i lacades de 50x25 cm, segons model municipal,
amb la inscripció del nom del carrer.
Amidament: 120,00 unitats
Preu unitari: 68,00 €
Valoració econòmica de la millora: 9.710,40 € + 2.039,18 € (IVA)
Millora 3. Rètols 2
10
Subministrament i col·locació a suports metàl·lics, de placa metàl·lica
galvanitzada i lacada de 200x100 cm, amb el plànol de carrers de la
urbanització, disseny segons model municipal. Inclou els suports metàl·lics,
l'excavació per a la fonamentació amb formigó HNE, i la retirada a abocador del
material resultant, inclòs cànon d'abocament.
Amidament: 5,00 unitats
Preu unitari: 865,00 €
Valoració econòmica de la millora: 5.146,75 € + 1.080,82 € (IVA)

Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 15.413,43 €
Valoració econòmica de la millora: 15.413,43 € + 3.236,82 € (IVA)
Millora 2. Jardineria i reg
Amidament: 1,00 unitat
Preu unitari: 8.265,76 €
Valoració econòmica de la millora: 8.265,76 € + 1.735,81 € (IVA)

18

10. Condicions especials d’execució del contracte:
1) Atenent a la naturalesa de les obres previstes en vial públic i nucli urbà, s'hauran
d'organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una interferència
mínima en el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. D'aquesta forma, haurà
d'assegurar-se en tot moment l'entrada segura i còmoda dels veïns als seus domicilis. En
aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que no interfereixen el normal funcionament de
les activitats econòmiques implantades en l’àmbit en relació a l’accés de vehicles, així com
del correcte i permanent accés rodat i per a vianants. Igualment, caldrà garantir l'accés de
vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia. Les mesures necessàries per
a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren
incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent.
2) Responsabilitzar-se de què la totalitat dels serveis urbans (electricitat, abastament d’aigua
potable, telecomunicacions, gas canalitzat, etc.) són executats per instal·ladors autoritzats.
A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants
expedits per l’Administració competent.

4) Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el
Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació
següent:
a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció facultativa per la confecció de
la documentació “as-built”, així com de memòria amb indicació i justificació de les
possibles modificacions respecte el projecte aprovat.
b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos i
proves que disposi la Direcció facultativa, les que preveu el Pla de Control de
Qualitat inclòs al projecte, s’entregaran els resultats dels assajos corresponents,
cartes de garantia dels diferents subcontractats, certificats dels materials emprats
per a l’execució de les obres de conformitat amb la legislació vigent i qualsevol
altra consideració per decisió de la Direcció facultativa.
c) Originals del certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió per enllumenat públic
signat per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte tècnic signat per tècnic
competent) en relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de la
Generalitat de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable
emesa per una Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora
indicada.
d) Certificat de conformitat i posta en funcionament de les noves instal·lacions
d’abastament d’aigua potable per part de l’empresa concessionària de l’explotació i
manteniment de la xarxa municipal.
7
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3) El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la Direcció
facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia mòbil i correu
electrònic.

e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les
empreses subcontractades.
En el que cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els
serveis existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte
(infraestructures de telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas
canalitzat, abastament d’aigua potable, entre d’altres), el contractista haurà
d’aportar els corresponents certificats de conformitat del correcte funcionament de
les xarxes per part de les empreses o organismes responsables.
En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no
es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva
reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que
fixin les companyies o organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.
El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents
necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i aconseguir
la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost addicional per
l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per a la gestió de la
legalització, la posta en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i la contractació dels
nous subministraments que siguin necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui
l’Ajuntament.
El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació necessària
per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes obres.
Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.
Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les mesures
necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, especialment
realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, d'acord amb la
legislació vigent. Així mateix, en els treballs a la via pública, caldrà fer neteges periòdiques i
al final de l’obra de l’àmbit de treball.
Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i usuaris.
Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord amb els criteris i
instruccions establerts per l'Ajuntament.
Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de facilitar (en
format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les instal·lacions, i la
documentació dels materials utilitzats amb els documents de qualitat, autoritzacions i
documents de la posta en servei, documentació on s’especifiqui els instal·ladors
responsables de cada unitat d’obra, així com les legalitzacions pertinents i els protocols de
manteniment.

5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

11. ACP aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 24/12/2018
b) Arxius que cal presentar: declaració responsable (Sobre A), projecte tècnic (Sobre B),
proposició econòmica i millores (Sobre C)
c) Presentació d’ofertes: Perfil de contractant, eina Sobre Digital 2.0
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí
f) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
13. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
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f)

b) Obertura: L'acte d’obertura telemàtica de les proposicions no serà públic. Els informes de
valoració i les actes de la Mesa de Contractació es publicaran al Perfil de Contractant i a la
eina Sobre Digital.
14. Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: català i castellà.
15. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local
b) Adreça: Pl. Constitució, 1, 08630 Abrera
c) Termini per presentar recurs: Es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació
al Perfil de contractant.
Així mateix, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.
16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
No.

Abrera, a data de la signatura electrònica.
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Jesús Naharro Rodríguez
Alcalde

