ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIO I GOVERN OBERT
Regidoria d’Hisenda, Organització i Govern Obert
Departament de Contractació

ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ajuntament de Sitges pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Número d’identificació: 827040003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sitges
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta. -g) Número d'expedient: 6/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Domicili: OAC C/Nou, 12
c) Localitat i codi postal: Sitges CP: 08870.
d) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
e) Telèfon: 938117600.
f) Adreça electrònica: aj270.contractacio@sitges.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure clàusula 11.7 del
PCAP
i) Horari d’atenció: Horari d'hivern: De dilluns a divendres 8:30 a 14:30, dijous
de 16:00 a 18:30 i dissabtes de 10:00 a 13:00. Horari d'estiu: De l'1 de juny
al 30 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres corresponents al projecte
executiu per la reforma integral del Palau de Maricel de Terra
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: ---d) Lloc d'execució: Terme municipal de Sitges
e) Termini d'execució: 20 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i
obres d’enginyeria civil.
h) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
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e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 2.037.990,64 € euros sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 2.037.990,64 € més 427.978,03 € corresponent al
21€ d’IVA amb un total de 2.465.968,67 €

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: ---Definitiva: 5% del preu final ofertat, exclòs l’IVA.
-8 Requisits específics del contractista
Classificació i Solvència.
-

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional: -----

-

Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77.1 LCSP, la classificació dels empresaris com a
contractistes d’obres dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per
acreditar la seva solvència per contractar per als contractes d’obres amb un valor
estimat igual o superior a 500.000 euros. D’acord amb l’apartat a) de l’esmentat
precepte, és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat
degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors en el grup o
subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una
categoria igual o superior a la que exigeix el contracte. Aquesta classificació
acredita les seves condicions de solvència per contractar.
A aquests, efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb el
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:
 Grup K, subgrup 7, categoria 4
La proposta no vinculant de classificació del contractista equivalent, referida al
Reial decret 1098/2001, amb anterioritat a la seva modificació efectuada pel
Reial decret 773/2015, és la següent:
 Grup K, subgrup 7, categoria e )

-

Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Si.
Addicionalment, caldrà que l’empresa presenti:
1) Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament,
d’acord amb les especificacions del Projecte.
2) Equip de treball: Equip tècnic complementaria de suport a l’execució: Per
altra banda, caldrà que la licitadora acrediti, en dita declaració, que disposa,
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o bé que està en condició de disposar abans de l’inici de l’execució i que
s’adscriurà a l’execució del contracte, els següents perfils professionals:
2.1)
Encarregat/da de l’obra, acreditada la seva experiència mínima de dos
obres equivalents a la licitació en quan a la tipologia de l’edificació i la
seva catalogació.
2.2)
Cap d’obra amb la titulació mínima de arquitecte tècnic o equivalent,
acreditada la seva experiència mínima de dos obres equivalents a la
licitació en quan a la tipologia de l’edificació i la seva catalogació .
2.3)
Gestor tècnic de l’obra, amb la titulació mínima d’arquitecte, acreditada la
seva experiència en quan a la tipologia de l’edificació i la seva
catalogació.
2.4)
Tècnic o empresa especialitzada contractada en matèria de seguretat i
salut laboral, que coincidirà expressament amb el coordinador de
seguretat i salut laboral nomenat.
Aquest compromís s’integrarà en el contracte, essent obligació essencial del
contracte, als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
La justificació per part de l’empresa adjudicatària s’haurà d’efectuar mitjançant
l’aportació de la següent documentació, amb caràcter previ a l’adjudicació:
a) Currículum vitae
b) Certificats de bona execució, expedits per les empreses, públiques o
privades, per les quals hagi prestat serveis en el curs dels darrers 10
anys.
-

Certificats acreditatius del compliment de les normes de gestió mediambiental: no
s’exigeix.

Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació
del servei a una professió determinada.--9 Criteris d’adjudicació:
1. CRITERIS PUNTUATS AMB JUDICI DE VALOR (a incloure en el Sobre B)
1.a) Programa de treball i memòria constructiva , fins a 24 punts.
INDEX DETALLAT ASPECTES A VALORAR
1. Programa de treball i memòria constructiva, fins a 24 punts.
Es puntuarà aquest aspecte de la oferta tècnica tenint en compte el següent:
A) La fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés
constructiu i la justificació de la metodologia i el bon coneixement del projecte.
-De la part d’obra civil (ram de paleta- edificació) ,fins a 6 punts
-De la part de instal·lacions , fins a 4 punts
Total aquest apartat fins a 10 punts.
El màxim de documentació per aquest apartat 8 fulls A4 a una cara, mesura lletra
12 entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics
B) Per la definició e identificació de totes les afectacions (xarxes generals,
quadres, subquadres,subministraments,etc), les possibles autoritzacions de les
obres en front als serveis i dependencies que restaran en funcionament, es
tindran que implantar mesures protectores per els usuaris.
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Total aquest apartat fins a 4 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 4 fulls A4 a una cara, mesura lletra
12 entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics.
C) El bon coneixement de la ubicació de les obres, la existència de
d’infraestructures, els subministraments energètics, las afectacions al transit
rodat (carrega i descarrega) i vianants. Per la minimització de les afectacions
als serveis en funcionament i el transit rodat caldrà proposta d’actuació
acreditada amb documentació gràfica i fotogràfica.
Total aquest apartat fins a 4 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 2 fulls A4 a una cara, mesura lletra
12 entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics.
D) Coherència en la planificació i justificació de l’execució de les obres,
Programa de treball i definició d’equips a implantar a l’execució de l’obra. No es
valorarà la reducció del termini d’execució.
Total aquest apartat fins a 4 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 3 fulls A4 a una cara, mesura lletra
12 entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics.
Els diagrames PERT- GANT o similar podran presentar-se en el format mes
adient com annex a la documentació.
E) La justificació d’aplicació de mesures, en la millora dels valors mediambientals
(pols,fresa,neteja) que millorin el reciclat dels residus (tipus de contenidors i
recollida) ocasionats durant l’execució de les obres,i la ubicació i transport de
runa i equivalents a dipòsits controlats de runa i/o transferència
Total aquest apartat fins a 2 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 3 fulls A4 a una cara, mesura lletra
12 entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics
Criteris de valoració dels anteriors apartats
L’assignació dels punts d’aquest apartats es distribuiran en funció de la idoneïtat
i necessitat de la proposta aplicant-se criteris de Rellevància.
Sense rellevància (SR)=0 %. De poca rellevància (PR) fins a un 20%.De
rellevància normal (RN) fins un 50%. De rellevància bona(RB) fins a un 75% i de
molt bona rellevància (MBR) fins a un 100%.

2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE PUNTUACIÓ AUTOMÀTICA (a incloure en el
Sobre C)
2.a) Garanties d’obra, instal·lacions, equipaments i/ o maquinaria, fins a 16
punts.
2.b).Oferta econòmica, fins a 60 punts.
2.a) Garanties d’obra, instal·lacions, equipaments i maquinaria, fins a 16
punts.
El termini establert de garantia en els plecs és d’un any. Es valorarà l’ampliació
del termini de garantia total de les diferents obres d’edificació i de totes les seves
instal·lacions, el seu corresponent material, i el seu cost de manteniment. Es
puntuarà fins a 16 punts atorgant 4 punts per període sencer de tres mesos que
superi el primer any.
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2.b) Oferta econòmica, fins a 60 punts.
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l’IVA,
que s’haurà d’indicar en la partida independent, es valorarà les diferents ofertes
amb la formula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a l’oferta
mes econòmica i proporcionalment segons l’expressió de la formula a les
restants ofertes.

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 60
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Clàusula ètica:
1. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
2. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució
del contracte.
Clàusula de transparència fiscal:
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Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades
que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris
d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis
procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats
d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta
per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les
empreses filials.
Clàusula subcontractació:
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa
contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti,
relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores
amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que
es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia
definitiva d’aquestes penalitats.
Clàusules socials:
a) Clàusula de seguretat i higiene en el curs de l’obra
Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades
que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte en el
desenvolupament de sistemes i mitjans de seguretat i salut contemplades en el
pla de seguretat i salut, en el procés de les obres de l’edifici, ateses les especials
circumstàncies i condicions constructives.
b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el
conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà
obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial
d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment serà causa de resolució.
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot
moment a l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb
l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de
contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació de les
persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: --

-12 ACP aplicable al contracte? Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació del present anunci a la Plataforma Pública de
Contractació
b) Documentació que cal presentar:
- Sobre A: DEUC.
- Sobre B: Documentació relativa a criteris avaluables mitjançant judici
de valor
- Sobre C: Oferta econòmica i documentació relativa a criteris
avaluables mitjançant formules segons model.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: -c.2)Presentació Electrònica:Sobre Digital accessible a l’adreça web
següent: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: --Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador --e) S’utilitzen les comandes electròniques: --f) S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: No
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes:
-i) Criteris objectius de selecció dels candidats. -j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): no
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Lloc: C/ Sínia Morera, 1. 08870-Sitges
c) Data: Es farà públic a la Plataforma
d) Hora: Es farà públic a la Plataforma
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:
- Sobre A: L’acte d’obertura no és públic
- Sobre B: L’acte d’obertura no és públic
- Sobre C: L’acte d’obertura és públic
.
-15 Despeses d'anunci: --7
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-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà.

-17 Recurs:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.”

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea
Pel finançament d’aquesta obra ha estat sol·licitada una subvenció a càrrec del FEDER,
que en aquests moments es troba pendent de resolució (PO FEDER de Catalunya
2014-2020, Eix prioritari 6, convocatòria segons Resolució PRE2017/2018, de 25 de
juliol, per la qual s'aprovaven les seves bases reguladores, d’acord amb l’Ordre
PRE105/2018, de 2 de juliol).

Sitges
Signat electrònicament

Assumpta Badia Lorenz
Cap del departament de Contractació
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