Licitació mitjançant procediment obert, per a l’execució de les obres de millora
energètica i de l’accessibilitat de l’Ajuntament de la Sénia
Fets
Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin necessaris per
complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, és necessari que es detalli
la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Consideracions jurídiques
Naturalesa Jurídica de l’ens contractant
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP) manté
l’existència de tres nivells d’aplicació subjectius a la Llei:
a) Administració pública,
b) Poder adjudicador,
c) Sector públic.
El nivell de subjecció a la LCSP té transcendència als efectes de determinar les parts de la
Llei aplicable a cadascuna de les entitats; la naturalesa jurídica del contracte i el règim de
recursos i jurisdicció competent.
La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, defineix al seu article 2.1.1 com “poders adjudicadors”:
a) l’Estat,
b) les autoritats regionals o locals,
c) els organismes de Dret públic o les associacions formades per un o diversos d’aquests
poders o un o diversos d’aquests organismes de Dret públic.
El mateix cos normatiu defineix al seu article 2.1.4 com a “Organisme de Dret públic”,
qualsevol organisme que reuneix totes les característiques següents:
a) Creat específicament per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter
industrial o mercantil;
b) Dotat de personalitat jurídica;
c) Finançament majoritari públic o la seva gestió estigui sotmesa a la supervisió d’autoritats
o organismes públics, o que més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració
o direcció siguin nomenats per l’Estat, autoritat regional o local o altres organismes de dret
públic.
D’acord amb aquesta definició normativa i amb l’article 3 de la LCSP, que transposa la
Directiva 2014/24/UE, L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA té la consideració de poder
adjudicador administració pública i per tant, el nivell de subjecció a la LCSP és íntegra.
De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, correspon determinar amb precisió la naturalesa i
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, que són les següents:
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Expedient 1418/2019
Informe de necessitats contractuals

1. Necessitat i idoneïtat del contracte. (articles 28, 63.3a, 116.1, 116.4e LCSP)
Les necessitats administratives que cal satisfer estan recollides detalladament en els dos
projectes següents:
Lot 1: Projecte d’execució de la millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’Ajuntament.
L’ajuntament es tracta d'un edifici aïllat de planta baixa (semi-enterrat) i dues plantes de
geometria regular formant un volum únic. El nivell d'entrada a l'edifici pel carrer de Tortosa és
a nivell de carrer, a sota hi ha una planta amb magatzem i aigüeres que té accés nivell de
Parc. Són els dos pisos principals formant un doble espai que els uneix, ocupat per una
escala i una gran claraboia a la coberta. L'edifici va ser construït a principis dels anys
vuitanta amb un projecte de l'arquitecte Joan Mauri, visat per col·legi d'arquitectes de
Catalunya, el 25 de setembre de 1979 amb el número 99013277.
L’Ajuntament és un edifici de tres nivells. Aquest té dos accessos, un pel Parc Municipal amb
una escala central similar a la de l’interior i un altre accés pel carrer Tortosa. Inicialment
l'accés principal de l'Ajuntament era pel
Parc Municipal, entre el carrer Barcelona i València. Actualment l'accés principal és el del
carrer Tortosa. Pel que fa a la il·luminació es refereix, aquesta consta de petites finestres al
llarg de tota la façana i un gran lluerna que il·lumina la planta primera, aprofitant a el màxim
la llum natural i que es perllonga per la façana nord-oest, on se situa l'accés del carrer
Tortosa.

Es complementa la reforma de l'envoltant de la coberta corresponent a la façana
anteriorment esmentada, que es realitza sobre el suport del forjat. La part de la lluerna de
coberta es substitueix per un nou element que permet l'entrada zenital de la llum natural de
manera més eficient. Les finestres de la planta principal són molt permeables a l'aire, amb
vidre sense càmera i alumini sense trencament de pont tèrmic. La millora proposta es
realitza amb la substitució de les finestres existents d'aquesta planta principal per altres de
major resistència a la permeabilitat de l'aire mitjançant una fusteria més estanca.
Lot 2: Projecte de millora de l’accessibilitat de l’Ajuntament
Pel que fa a l’accessibilitat de l’edifici, aquest no compleix els paràmetres mínims que
estableix la normativa. No es disposa de serveis accessibles, ni de supressió de barreres
arquitectòniques...impossibilitant el compliment de l’actual normativa, la llei 13/2014, del 30
d’octubre, d’accessibilitat.
Es tracta d'una obra per millorar de l'accessibilitat a l'edifici municipal, remodelant
parcialment part de façana del carrer de Tortosa permetent la instal·lació d'un ascensor que
comunicarà les dos plantes i adequant uns espais per a uns nous serveis higiènics adaptats.
En la actuació d’aquest projecte, es realitzarà l'estructura, els tancaments primaris, acabats
interiors, instal·lacions, equipament i ascensor, i que es completarà amb el projecte que
reforma i actua en l'envolvent per a millorar l'eficiència energètica de l'edifici.
Pel que fa a l’execució s’insisteix en que son actuacions que caldrà realitzar de manera
paral·lela, conjunta i simultània, tant a nivell constructiu, com per la afectació que suposa al
funcionament del serveis de l’Ajuntament. Caldrà executar els treballs que estiguin
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Pel que fa a l'eficiència energètica es refereix és un edifici poc eficient, sobretot pel que fa
als tancaments de les finestres i en el gran lluernari. L’objecte del contracte és reformar
íntegrament l'envoltant de la façana de l'accés (part nova) que dona al carrer Tortosa, es
tracta de la façana més exposada a el sol de ponent i dels vents dominants. Comprèn una
gran lluerna que conjuntament amb la coberta immediata, seran substituïts per ser un dels
elements que confereixen a l'edifici un punt molt feble per a un funcionament eficient de
l'edifici.

directament relacionats de forma coordinada. No s’acceptarà que els treballs quedin
inacabats per manca de coordinació.
Es tracta de fer una petita ampliació de l'edifici existent a l'emplaçament descrit i una
reforma dels espais a tocar d'aquesta zona afectada.
A la Planta Baixa es mantindrà l'actual pèrgola incorporant com a interior part d'aquesta. Es
mantindrà l'accés central, a la part esquerra s'ubicarà un ascensor que permetrà la
comunicació vertical amb la planta superior, i a la part dreta uns nou servei higiènics adaptat.
No s'actua en la resta de planta, a excepció de l'actual lavabo que es desmantellarà.
A la Planta Primera es mantindrà la mateixa estructura i espais que en la planta: ascensor i
servei higiènic. A la zona central, arribada de les escales i davant del finestral, una zona
d'espera. Per a ubicar l'ascensor caldrà afectar una petita part de l'actual zona d'oficines i
atenció al públic, i a la part dreta es desmuntarà el lavabo actual i el seu espai formarà part
de la zona de servei dels treballadors, ampliant aquest espai.
Els projectes redactats, i per tant, el seu contingut, són idonis per als fins que es pretenen
aconseguir amb l’execució de les obres i satisfà les necessitats d’aquesta administració
pública de millorar la l’eficiència energètica i facilitar l’accés a l’edifici per les persones
usuàries.
2. Insuficiència de mitjans (serveis). (articles 63.3a,116.4f LCSP)
No procedeix per aquest contracte al no ser un contracte de serveis.
3. Consultes preliminars del mercat. (article 115 LCSP)
No s’han dut a terme per aquest contracte.
4. Responsable del contracte. (article 62 LCSP)
Al tractar-se d’un contracte d’obres, les facultats de la persona responsable del contracte
seran exercides pel Director/a facultatiu/va, d’acord amb els articles 237 a 246 de la LCSP.
a) Supervisar l’execució del contracte, prendre les decisions corresponents i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins
de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
b) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
c) Emetre l’informe de l’article 195 LCSP sobre la demora del termini d’execució del
contracte.
La persona responsable del contracte actuarà amb independència de la unitat encarregada
del seguiment i execució ordinària del contracte, que serà el Departament de Contractació
de l’Ajuntament.
5. Objecte del contracte. (article 99 LCSP)
És objecte del contracte l’execució de les obres de millora de l’eficiència energètica i de
l’accessibilitat de l’Ajuntament de la Sènia, d’acord amb els projectes corresponents.
6. Lots. (articles 99, 116.4g LCSP) (art. 5 DLlei 3/2016)
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho
permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts
mitjançant la seva divisió en lots.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
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A la persona responsable del contracte li correspondran les funcions següents:

Lot 1:
Execució de les obres del Projecte de millora de l’eficiència energètica de l’edifici de
l’Ajuntament de la Sénia.
“Projecte d’execució millora eficiència energètica edifici de l’Ajuntament”
Arquitectes: Liberto Jornet, Inés Sanz
Data aprovació: 8 de setembre de 2019.
Lot 2:
Execució de les obres del Projecte de millora de l’accessibilitat de l’Ajuntament de la Sénia.
“Projecte millora accessibilitat Ajuntament”
Arquitectes: Liberto Jornet, Inés Sanz
Data aprovació: 13 de setembre de 2019.
7. Codi CPV.
Lot 1:
45200000-9
45262800-9
45421100-5
45261410-1
45443000-4

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Trabajos de ampliación de edificios
Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos
Trabajos de aislamiento para tejados
Trabajos de fachada

Lot 2:
45200000-9
45262800-9
45313100-5
45215500-2

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Trabajos de ampliación de edificios
Instalación de ascensores
Aseos públicos

8. Durada. (article 29 LCSP)

Possibilitat de pròrrogues i termini: No es preveuen prorrogues per aquest contracte.
9. Subrogació en contractes de treball. (article 130 LCSP)
No procedeix per aquest contracte.
10. Finançament. (articles 116.3, 117, DA3ª LSCP)
Expedient d’abast pluriennal: No
Partida pressupostària:

LOT 1: Envolvent - 920.632.32
LOT 2: Ascensor - 920.633.06

Subvenció: Per al Lot 1: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc
del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l’Objectiu Temàtic 4Economia Baixa en Carbono. La Taxa de cofinançament FEDER que correspon a la
operació segons l’Eix prioritari i Categoria de regió a que pertany és del 50%.
11. Pressupost base de licitació. (article 100 LCSP)
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Termini de durada per als dos lots: 3 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig, d’acord amb l’article 237 LCSP.

D’acord a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació s’ha de calcular i
desglossar en costos directes i indirectes, tenint en compte, que en els contractes que el
cost dels salaris de les persones empleades per l’execució del contracte formi part del preu
total del contracte, s’haurà d’indicar de forma desglossada els costos salarials estimats a
partir del conveni laboral de referència, si és el cas.
En base a les indicacions de l’esmentat article, d’acord amb els projectes corresponents, el
desglossament del pressupost base de licitació és el següent:
Lot 1:

12. Valor estimat. (articles 10,116.4d)
5
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Lot 2:

(VEC) 112.883,40 euros IVA no inclòs
El valor estimat del contracte s’ha determinat calculant l’import total, sense incloure l’impost
sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions. En el càlcul es té en compte, a més
dels costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es
derivin de l’execució material de l’obra, les despeses generals d’estructura i el benefici
industrial. Així mateix, es té en compte qualsevol forma d’opció eventual.
13. Revisió de preus. (article 103 LCSP)
D’acord amb l’article 103 de la LCSP, per aquest contracte no procedeix la revisió de preus.
14. Procediment d’adjudicació. (articles 116.4a, 131)
S’ha triat el procediment obert, no harmonitzat per raó de la quantia, per ser el procediment
més transparent i el que pot atraure una major concurrència competitiva, procurant complir
amb els principis enunciats a l’article 1.1 de la LCSP. Les avantatges d’aquest procediment
són les següents:
a) Alta competitivitat pel número il·limitat de licitadors.
b)Tota la documentació dels licitadors es rep al mateix temps per a la seva avaluació, pel
que s’estalvia temps.
c) Els criteris de selecció i adjudicació s’indiquen amb antelació a l’anunci de licitació.
d) La velocitat del procediment.
e) Les reclamacions de mesures correctives son menys freqüents, pel fet de que les
accions i les decisions del PA es refereixen nomes a un procediment de “procés únic».
f) És més fàcil defensar la decisió centrant-se únicament en l’adjudicació.
15. Tramitació. (articles 116, 117, 119, 120 LCSP)
Òrgan de contractació: Alcalde de l’Ajuntament de la Sénia, d’acord amb la Disposició
addicional Segona de la LCSP, que estableix que “corresponen als alcaldes i als presidents
de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes
de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat
no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de
sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior
a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.”
D’acord amb l’article 122.5 de la LCSP també li correspon l’aprovació del PCAP.
16. Habilitació professional. (article 65.2 LCSP)
El/la contractista ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau,
sigui exigible per a dur a terme les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte.
17. Solvència econòmica i financera. (articles 74, 87,116.4c)
La justificació de la solvència econòmica i financera, per a cada lot, s’haurà d’acreditar amb
l’aportació dels següents mitjans:
a) Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari haurà de ser almenys
una vegada i mitja el valor estimat del contracte (lot 1: 106.314,60€), (lot 2: 63.010,50€).
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Ordinària.

El volum anual de negocis de la persona licitadora o candidat/a s’ha d’acreditar per mitjà
dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari/a està
inscrit/a en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit/a. Els/les empresaris/es individuals no inscrits/tes en el Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
De conformitat amb el que disposa l’article 87 i l’article 88 de la LCSP , se optat per exigir
l’acreditació de la solvència econòmica i financera mitjançant la presentació, per a cada lot,
del volum anual de negocis referit al millor dins dels tres últims disponibles, al considerar
que aquest permet garantir al mateix temps una aptitud suficient per part de potencials
licitadors interessats en el contracte i un accés no restrictiu a la licitació. Tenint en compte el
pressupost estimat i les característiques del sector, els imports de (lot 1: 106.314,60€), (lot 2:
63.010,50€) són xifres proporcionades a l’objecte del contracte procurant un degut equilibri
entre els seus interessos i el propi de l’objecte del contracte.
18. Solvència tècnica o professional. (articles 74, 88, 89, 90, 116.4c)
La justificació de la solvència tècnica o professional, per a cada lot, s’haurà d’acreditar amb
l’aportació dels següents mitjans:
a) Relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc (5) anys, corresponents al
mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte. El requisit mínim serà
que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del
valor estimat del contracte (lot 1: 49.613,48€), (lot 2: 29.404,90€).
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent.

Quan la persona contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, en cas de no disposar d’experiència, la seva
solvència tècnica s'acreditarà per aportació de declaració signada tot indicant la maquinària,
material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució de les obres, a la qual
s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis
dependents de l'òrgan de contractació. Així mateix es presentarà una relació nominal i
professional del/de la Cap d’obra, amb breu descripció de relació de treballs realitzats,
funcions, import, duració i destinataris.
Pel que fa a la justificació de la solvència tècnica o professional, s’aplica el criteri d’acreditar
una relació d’obres executades en el curs dels darrers 5 anys, corresponents al mateix tipus
o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. S’opta per donar un termini superior a
tres anys per a garantir un nivell adequat de competència. Pel que fa a que l’import anual
acumulat de l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del
contracte, per a cada lot, (lot 1: 49.613,48€), (lot 2: 29.404,90€), donades les
característiques del sector i de l’ampliació de tres a 5 anys, aquests imports es consideren
suficients per a garantir una experiència tècnica sense restringir la competència.
D’acord a les exigències derivades de la LCSP respecte a les empreses de nova creació, pel
que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, la seva solvència tècnica
s’acreditarà mitjançant el que preveu l’article 88.2 de la LCSP.
19. Classificació. (articles 74,77,116.4b)

5

Codi Validació: 3KG3EL3FC3XGNMKTCXPQHX4CQ | Verificació: https://lasenia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 16

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari/a.

Per als contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros no és
exigible la classificació de/de la l’empresari/a. Aquest/a pot acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i
categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits específics de solvència que s’exigeix en aquest plec.
En el cas d’optar per l’acreditació mitjançant la classificació, aquesta serà la següent:
Lot 1:
Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015
(vàlida fins l’1/01/2021, d’acord amb el Reial Decret 716/2019):
Grup: C
Subgrup: 4,7,8,9
Categoria: A

Classificació posterior a l’entrada
en vigor del RD 773/2015:
Grup: C
Subgrup: 4,7,8,9
Categoria: 1

Lot 2:
Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015
(vàlida fins l’1/01/2021, d’acord amb el Reial Decret 716/2019):
Grup: C
Subgrup: 2,3,4 i 6
Categoria: A

Classificació posterior a l’entrada
en vigor del RD 773/2015:
Grup: C
Subgrup: 2,3,4 i 6
Categoria: 1

20.Variants. (article 142 LCSP)
No es tindran en compte variants per aquest contracte.
21. Criteris d’adjudicació. (articles 116.4c, 145, 146 LCSP)
Lot 1:
Ponderació/puntuació:
1. Oferta econòmica

Fins a 30 punts

2. Ampliació garantia

Fins a 8 punts

3. Millores tècniques

Fins a 62 punts

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA

100 punts

Per obtenir la puntuació, es procedirà a avaluar l’oferta presentada de manera que a l’oferta
més econòmica, quan no sigui anormalment baixa, se li assignarà la màxima puntuació (30
punts), i les demès ofertes seran puntuades proporcionalment en base a l’oferta més
econòmica.
Si un/a o més licitadors/res excedeixen en l’oferta econòmica el preu màxim, que serà el del
pressupost de licitació, l’oferta econòmica no serà puntuada. El preu total i màxim (IVA
inclòs) que el/la licitador/ra pot oferir és de 85.760,44€.
La fórmula de valoració i puntuació és la següent:
Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
M = Factor de Modulació = 3

2. Ampliació del termini de garantia
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1. Oferta econòmica

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta
major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P

No es prendran en consideració les ampliacions de terminis iguals o inferiors a 12 mesos
enters des de la recepció de l’obra. És a dir, el termini mínim a partir del qual es valorarà
l’ampliació de la garantia seran 13 mesos a comptar de l’acta de recepció de l’obra i fins a
un màxim de 120 mesos addicionals.
3. Millores tècniques
Es valorarà la millora de la qualitat en els materials d’execució de l’obra respecte els
detallats en els plecs de prescripcions tècniques (projecte), en relació a les partides i
millores admeses que s’especifiquen a continuació, sense que aquesta millora pugui
suposar un increment del preu per al promotor ni un minvament en les característiques i
atributs del projecte.
Partida del
projecte

Valoració de preu
estimada

Puntuació

Millora 1: Augment del gruix
d’aïllament
de
polietilè
2 punts per cm de més
màxim de 2.200 euros
extorsionat (XPS) de la façana E7C266B4
d’aïllament, fins a un màxim
(PEM sense IVA)
ventilada. Inclou l’adaptació
de 15 punts
dels perfils al gruix proposat.
Millora 2: Augment del gruix del
vidre projectat per al mur
EAF1NEM300 màxim de 800 euros 0,5 punts per metre quadrat,
cortina, per un vidre de
0
(PEM sense IVA)
fins un màxim de 5 punts
característiques
coolite
8/20/5+5.
Millora 3: Millora a les finestres
Augment de la càmera d’aire:
de
la
planta
primera,
1 punt cada 5 finestres, fins
consistents en augment del
EAF136910 i màxim de 2.300 euros un màxim de 13 punts.
gruix de la càmera d’aire i/o
EAF136C10
(PEM sense IVA). Augment del gruix del vidre: 1
vidres. En projecte consten
punt cada 5 finestres, fins un
finestres amb vidre 4/16/5 de
màxim de 13 punts
baixa emissivitat i control solar.
Millora 4: millora del gruix de
l’aïllament de la coberta
1 punt per cm de més
sandwich del lluernari. En
màxim de 250 euros
E545P336
d’aïllament, fins a un màxim
projecte consten 6 cm. Inclou
(PEM sense IVA).
de 3 punts
l’adaptació de la coberta
sandwich al gruix proposat.
Millora 5: Millora acústica del
revestiment
de
cel-ras
1 punt per cada 5 metres
màxim de 1.000 euros
projectat,
degudament E844101A
quadrats, fins un màxim de
(PEM sense IVA).
justificada. Partida considerada
10 punts
en la millora
Millora 6: Augment del gruix
d’aïllament de llana de roca a
1 punts per cm de més
les
parts
massisses
de
màxim de 250 euros
E7C9H501
d’aïllament, fins a un màxim
lluernari. En projecte consten 4
(PEM sense IVA)
de 3 punts
cm de gruix. Inclou l’adaptació
dels perfils al gruix proposat

5
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Concepte

Les propostes aniran degudament quantificades i amb la corresponent justificació de preus
segons les partides del pressupost en base al Pressupost d’Execució Material.
S’inclourà el certificat de les característiques de qualitat o bé una fitxa de les
característiques del material.
La justificació de l’elecció d’aquests criteris és:
- En relació a l’oferta econòmica: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i,
per tant, és un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat preu
prevista a l’article 145 de la LCSP. No obstant, el preu no és l’únic element determinant, ja
que es busca un equilibri qualitat-preu que fa que aquest no pugui tenir un pes excessiu o
decisiu en l’elecció del contractista.
La fórmula de valoració i puntuació del preu és la lineal amb factor de modulació. Amb
l’aplicació d’aquesta fórmula lineal amb factor de modulació superior a 1, la millor oferta
econòmica obté la major puntuació i la distància entre les puntuacions és proporcional. La
decisió d’aplicar un factor de modulació és desincentivar la presentació d’ofertes
temeràries. Amb això s’estimula la presentació de bones ofertes econòmiques
acompanyades de la presentació de millors propostes tècniques que les actuals per tal
d’aconseguir bones puntuacions en ambdós aparats de valoració.
- Pel que fa a l’ampliació de la garantia: L’increment voluntari del termini de garantia, per
part de l’empresa licitadora, repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de
l’actuació objecte d’execució.
- En relació a les millores qualitatives voluntàries: aquestes milloren la qualitat de l’actuació
atès que, en cas que siguin ofertes pels licitadors, la seva realització suposa un increment
a nivell qualitatiu dels acabats de determinades partides dels projectes, donat que si bé les
previsions dels projectes són perfectament viables tècnicament, el fet d’executar les millors
aportaria major qualitat final de l’actuació.
Lot 2:

1. Oferta econòmica

Fins a 50 punts

2. Ampliació garantia

Fins a 20 punts

3. Millores tècniques

Fins a 30 punts

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA

100 punts

1. Oferta econòmica
Per obtenir la puntuació, es procedirà a avaluar l’oferta presentada de manera que a l’oferta
més econòmica, quan no sigui anormalment baixa, se li assignarà la màxima puntuació (50
punts), i les demès ofertes seran puntuades proporcionalment en base a l’oferta més
econòmica. Si un/a o més licitadors/res excedeixen en alguna oferta econòmica el preu
màxim, que serà el del pressupost de licitació, l’oferta econòmica no serà puntuada. El preu
total i màxim (IVA inclòs) que el licitador pot oferir és de 50.828,47 euros.
La fórmula de valoració i puntuació és la següent:
Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
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Ponderació/puntuació:

M = Factor de Modulació = 3

2. Ampliació del termini de garantia
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta
major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P

No es prendran en consideració les ampliacions de terminis iguals o inferiors a 12 mesos
enters addicionals des de la recepció de l’obra. És a dir, el termini mínim a partir del qual es
valorarà l’ampliació de la garantia seran 13 mesos a comptar de l’acta de recepció de l’obra i
fins a un màxim de 120 mesos addicionals.
3. Millores tècniques
Es valorarà la millora de la qualitat en els materials d’execució de l’obra respecte els
detallats en els plecs de prescripcions tècniques, en relació a les partides i millores admeses
que s’especifiquen a continuació, sense que aquesta millora pugui suposar un increment del
preu per al promotor ni un minvament en les característiques i atributs del projecte.
Concepte
*Millora 1: Millora de l’aïllament acústic dels
tancaments interiors i exterior del projecte
degudament justificats mitjançant
certificat.
D’acord amb els mínims establerts determinats al
projecte executiu i el DB-HR del CTE.
**Millora 2: Substituir els downlight led projectats
per panells led de 60 x 60cm.

Partida del
projecte

Valoració de preu
estimada

Puntuació

E612B51K,
E614HSAK,
E614M711.

màxim de 300 € (PEM
sense IVA)

20 punts

D28AK204

màxim de 150 € (PEM
sense IVA)

10 punts

**S’inclourà el certificat de les característiques de qualitat o bé una fitxa de les
característiques del material.
Valoració
En la millora 1 que no s’hagi d’assumir al complet (dependrà de la millora de l’aïllament
acústic dels tancaments que es proposi), es valoraran en relació a les partides i les millores
admeses per a cada partida, assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereixi la proporció màxima de millora de la qualitat en els materials en relació al pressupost
de licitació (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord amb
la seva proporció respecte la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P

La millora 2 s’haurà d’assumir en la seva totalitat per tal de ser puntuada.
La justificació de l’elecció d’aquests criteris és:
- En relació a l’oferta econòmica: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i,
per tant, és un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat preu
prevista a l’article 145 de la LCSP. No obstant, el preu no és l’únic element determinant, ja
5
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* Es justificarà presentant les fitxes tècniques i de característiques de l’element ceràmic
proposat en la millora. Així mateix també es justificarà la millora de l’aïllament acústic
proposat respecte l’inicialment projectat.

que es busca un equilibri qualitat-preu que fa que aquest no pugui tenir un pes excessiu o
decisiu en l’elecció del contractista. Per aquest lot s’ha donat més importància al preu que
al lot 1 ja que s’ha considerat que tècnicament es podien oferir menys millores en els
materials de l’obra.
La fórmula de valoració i puntuació del preu és la lineal amb factor de modulació. Amb
l’aplicació d’aquesta fórmula lineal amb factor de modulació superior a 1, la millor oferta
econòmica obté la major puntuació i la distància entre les puntuacions és proporcional. La
decisió d’aplicar un factor de modulació és desincentivar la presentació d’ofertes
temeràries. Amb això s’estimula la presentació de bones ofertes econòmiques
acompanyades de la presentació de millors propostes tècniques que les actuals per tal
d’aconseguir bones puntuacions en ambdós aparats de valoració.
- Pel que fa a l’ampliació de la garantia: L’increment voluntari del termini de garantia, per
part de l’empresa licitadora, repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de
l’actuació objecte d’execució.
- En relació a les millores qualitatives voluntàries: aquestes milloren la qualitat de l’actuació
atès que, en cas que siguin ofertes pels licitadors, la seva realització suposa un increment
a nivell qualitatiu dels acabats de determinades partides dels projectes, donat que si bé les
previsions dels projectes són perfectament viables tècnicament, el fet d’executar les millors
aportaria major qualitat final de l’actuació.
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
D’acord amb l’article 149 de la LCSP, quan s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació,
s’han d’establir paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en que una
oferta es consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt.
D’acord amb l’article 149 de la LCSP, quan s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació,
s’han d’establir paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en que una
oferta es consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els
dos criteris següents:
2.Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri següent:
1.Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la
puntuació total més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
1.Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
1.1 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions.
2.Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
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1.Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

2.1 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.
22.Comité d’experts-organisme tècnic especialitat. (article 146.2b LCSP)
No procedeix la seva constitució per aquest contracte.
23. Garanties. (articles 106, 107 LCSP)
Provisional: No procedeix per a cap lot.
Definitiva: 5 per cent (5%) del preu final ofert, exclòs l’IVA (per a cada lot).
24. Modificacions del contracte. (articles 203, 204 LCSP)
No es preveuen per aquest contracte.
25. Condicions especials d’execució. (articles 116.4c, 122.2,202, 217.1 LCSP)
Les dues condicions especials d’execució d’obligat compliment són les següents:
a) Les relacionades amb la subvenció dins del PO FEDER 2014-2020. L’empresa
adjudicatària del Lot 1 té l'obligació d'incorporar l'emblema de la Unió Europea i la referència
al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte de subvenció.
Article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i en l'apartat 2.2 de l'annex XII.
b) El treballs simultanis dels/de les contractistes dels dos lots sobre la mateixa obra
requerirà coordinació per no elevar el risc de seguretat i de bona execució. Caldrà que es
redactin plans de seguretat independents per part dels adjudicataris de cada lot,
contemplant necessàriament la simultaneïtat i coordinació dels treballs amb els de l’altre
lot.

Realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte,
(petris, obra de fàbrica i formigó, metalls, fustes, plàstics, vidre, productes potencialment
perillosos, altres no perillosos). Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos buits,
per a depositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt net u altre
sistema de gestió de residus autoritzat.
L’acreditació del seu compliment es durà a terme amb el certificat del centre de gestió de
residus autoritzat, del punt net o una declaració responsable signada acreditant el seu
dipòsit en els contenidors corresponents.
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre s’estableix com a
obligacions contractuals obligatòries totes les condicions especials d’execució 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 contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
d) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les
contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

5
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D’acord amb l’article 202.2 LCSP, s’estableix l’obligació del compliment (per a cada lot) de la
condició especial d’execució mediambiental següent:

e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb
la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
g) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
h) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 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.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a
aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
i) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
j) 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.
k) Complir les obligacions de facilitar informació 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.
l) Complir amb el conveni col·lectiu sectorial i territorial aplicable.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes als apartats anteriors per part
dels licitadors o contractistes s’han previst en aquest plec com a infracció greu amb una
penalització del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, sens perjudici d’aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

Les infraccions comeses per l’empresa adjudicatària per incompliment del contracte es
classificaran com a faltes i es sancionaran amb les modalitats establertes en els apartats
següents:
a) Quan la persona contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament de la Sénia pot optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució,
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Ajuntament de la Sénia.
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26. Penalitat específiques. (articles 76.2, 192.1, 193.3, 202.3 LCSP)

b) En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les
condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà
acordar la imposició de penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.
c) En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
què es refereix la clàusula trentena d’aquest plec, s’imposaran penalitats equivalents al
5% del preu del contracte, IVA exclòs.
El total de les quanties no podrà superar el 50 per cent del preu del contracte.
27. Causes de resolució. (article 211.1f LCSP)
 La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del/de la contractista.
 La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
 El mutu acord entre l’Administració i el/la contractista.
 La demora en el compliment dels terminis per part del/de la contractista.
 La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos.
 L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
 La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió
de l’IVA.
 La demora injustificada en la comprovació del replanteig.
 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.
 La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
l’Administració.
 El desistiment.
 L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del/de la
contractista als treballadors/res que estiguessin participant en la mateixa, o
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a
aquests/es treballadors/es durant l’execució del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
28. Cessió del contracte. (article 214 LCSP)
D’acord amb l’article 214 de la LCSP.
29. Subcontractació. (article 215, DA51 LCSP)
D’acord amb l’article 215 de la LCSP i fins a un màxim del 50% per a cada lot.
30. Repercussions econòmiques del contracte. (DA 3.3 LCSP)
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Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 de la LCSP:

Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses e ingressos de
l’entitat, és essencial, la valoració de l’estabilitat pressupostaria i la sostenibilitat financera de
la mateixa d’acord amb l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i sostenibilitat Financera.
1. Principi d’estabilitat pressupostaria:
El principi d’estabilitat pressupostaria, entès com la capacitat o necessitat de finançament en
termes pressupostaris SEC-10, és la diferencia entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost
d’Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.
La despesa prevista es troba recollida al pressupost inicial de l’exercici 2020 i en
consonància amb els resultats recollits a l’informe d’avaluació del compliment de l’estabilitat
pressupostaria de l’aprovació del pressupost, compleix amb el principi d’estabilitat.
Partida pressupostària:

LOT 1: Envolvent - 920.632.32
LOT 2: Ascensor - 920.633.06

Per al Lot 1. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del
Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l’Objectiu Temàtic 4Economia Baixa en Carbono. La Tasa de cofinanciació FEDER que correspon a la operació
segons l’Eix prioritari i Categoria de regió a que pertany és del 50%.
El contracte (de cada lot) no produirà despeses en els pressupostos futurs de l’Ajuntament.
2. Principi de sostenibilitat financera:
El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels
compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat
de deute comercial, engloba tant el deute financer, como el deute comercial.
Deute financer:
Serà necessari formalitzar una operació de crèdit per a finançar la contractació referida.
D’acord amb la Disposició addicional tercera de la LCSP l’adjudicació es sotmet a la condició
suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que hagin de finançar el contracte.

En relació amb el deute comercial, els compromisos de despesa generats per aquesta
contractació produiran el compliment del període mig de pagament a proveïdors i les
disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de l’Ajuntament.
Per això,
Proposo
A l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de la Sénia, iniciar el procediment d’adjudicació del
contracte, per ser necessari pel compliment i realització dels seus fins institucionals, per a la
satisfacció dels quals no es disposa dels mitjans materials i personals propis adequats.
L’alcalde,
Jose Ramon Bellaubí Caballer
(Signatura electrònica i data al marge)
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Deute Comercial:

