Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

ANUNCI

Del Consell Comarcal del Pla d'Urgell per mitjà del qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 1403-0025/2021)

-1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Número d’identificació: 8102710007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Pla d'Urgell
d) Número d'expedient: 1403-0025/2021

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Domicili: Carrer Prat de la Riba, 1
c) Localitat i codi postal: Mollerussa CP: 25230.
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973711313.
f) Adreça electrònica: ivera@plaurgell.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
h) Horari d’atenció: De 8.30h a 15.00h

-3 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: contracte del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament
dels municipis i nuclis de la comarca del Pla d’Urgell.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i nombre de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Província de Lleida.
e) Termini d'execució: 4 mesos a comptar des de la formalització del contracte.
f) Codi CPV: 90490000-8 “Serveis d’inspecció de clavegueres i d’assessorament en
materia d’aigües residuals”.
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-4 Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
-5 Pressupost de licitació:
a) Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de
CENT CINQUANTA MIL NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
(150.099,90€) més TRENTA-UN MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB NORANTAVUIT CÈNTIMS (31.520,98 €), que corresponen al 21% d’IVA.
b)

Valor estimat del contracte: 150.099,90€ IVA exclòs.

-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties:
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.

-8 Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys. Aquest valor del
millor exercici haurà de ser com a mínim, del 50% del valor estimat del contracte.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:


Aportació dels comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el
Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els
comptes en Registres oficials podran aportar, com a medi alternatiu
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats, on constin els
volums de facturació per conceptes, o les declaracions d’impostos.

b) Solvència professional o tècnica:
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Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els 3 últims anys
que inclogui el seu import, les dates i el destinatari, públic o privat. Els serveis o
treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest.



Declaració indicant el personal tècnic, integrat o no a l’empresa, responsable
de la gestió del contracte, i especialment que la o les persona/es encarregades
del control de qualitat.



Declaració Indicant la maquinària, material i equip tècnic dels que es
disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, als que s’adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent.

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència.
En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una
antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:


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 se li requereixi per l’òrgan de contractació.

c) Classificació empresarial:
No s’exigeix que les empreses estiguin classificades.

-9 Criteris d’adjudicació:
Atesa la naturalesa i el tipus de servei, inclòs com a servei social bàsic, es considera
valorar aquells criteris que permetin garantir i/o vetllar per a que la persona beneficiària
pugui romandre al seu domicili fent, dins la mesura del possible, una vida autònoma
sempre i quan aquesta sigui la seva voluntat.
SOBRE “B”. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: FINS A 40 PUNTS.

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
C/ Prat de la Riba nº 1 - 25230 – MOLLERUSSA
Telèfon 973 711 313 – Fax 973 600 477
www.plaurgell.cat – consell@plaurgell.cat

ALS

CRITERIS

QUE

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
1) Descripció dels mitjans humans i materials que es destinaran a l’execució
dels treballs................................................................................Fins a 20 punts.
Per tal de garantir una correcta execució dels treballs, caldrà descriure els equips
de treball, l’equipament i els mitjans materials de que disposaran, i també les
feines que es subcontractaran.
S’assignaran fins a 20 punts, a l’empresa que millor descrigui els mitjans humans
i materials que es destinaran a l’execució dels treballs, i que garanteixin
l’execució dels mateixos en el termini previst als plecs de clàusules.
2) Millores proposades pel licitador.............................................Fins a 20 punts.
Atès que consten pocs antecedents de treballs de característiques similars,
s’assignaran fins a 20 punts a l’empresa que ofereixi més actuacions de les
previstes en el projecte (més aforaments, més analítiques, més hores de
càmera,... sense cost addicional) o altres solucions tècniques (com ara l’ús de
colorants, ...) que ajudin a una millor identificació i localització de les entrades
d’aigües blanques a la xarxa de clavegueram.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la
proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE “C”. OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.....................FINS A 60 PUNTS
1) Oferta econòmica.....................................................................Fins a 50 punts.
L’oferta econòmica es valorarà d’acord amb la següent formula:
Pi=50 x [1-(Oi – Om)/Pl]
Pi = valoració licitador “i”
Oi = Oferta presentada pel licitador “i”
Om = Oferta presentada econòmicament més avantatjosa
Pl = Pressupost de licitació
2) Reducció del termini d’execució..............................................Fins a 10 punts.
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Atès que els treballs s’han d’executar durant l’època de reg del Canal d’Urgell, i
ateses les previsions de tramitació de l’expedient, es considera convenient valorar
una reducció del termini d’execució.
S’assignaran 2 punts per cada setmana de reducció del termini, amb un màxim de
10 punts.

Admissibilitat de variants:
No s’admeten variants en la present licitació.
-10 Condicions especials d’execució del contracte:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP s’ha de donar compliment a la
clàusula social relativa a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball
i el compliment dels convenis col·lectius, sectorials i territorials aplicables.
L’obligació de complir la normativa nacional i europea relativa a la protecció de dades
de caràcter personal, configurada pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.

-11 Obligacions específiques de l’empresa contractista:
•

•
•

Assumir la responsabilitat civil que es derivi de la seva gestió com a empresa,
així com dels professionals que prestin els serveis. A aquest efecte haurà de
constituir una pòlissa d’assegurança per cobrir els riscs indemnitzables de
possibles accidents i responsabilitats derivats de l’execució del contracte.
Adscriure i posar a disposició del servei els mitjans personals i suficients per
tal de garantir- ne la qualitat.
Facilitar, en el moment d’iniciar la prestació del servei objecte del contracte,
la relació nominal del personal adscrit al servei, així com de les altes i baixes
successives. Qualsevol canvi en la plantilla presentada per l’empresa haurà
de ser comunicat, amb caràcter previ, a la persona responsable del contracte.
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•

Garantir i responsabilitzar-se de les condicions derivades de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, així com del Reial decret
586/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats als Plecs, aquells que
resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.
Responsabilitat: El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions
realitzades, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’administració
contractant o per a tercers de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució
del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats a
causa immediata i directa d’una ordre de l’administració contractant.
El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels documents
annexos que en formen part, o de les instruccions, Plecs i normes de tota classe
promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en l’execució d’allò pactat,
no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
-12 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 11/05/2021
b) Documentació que cal presentar: L’establerta a la clàusula 1.18 del Plec de Clàusules
Administratives.
c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica (mitjançant l’eina de Sobre Digital
accessible a través de l’anunci de licitació corresponent a aquesta convocatòria i
que podeu trobar a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell

-13 Obertura de proposicions:
Obertura sobre A:
a) Entitat: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Lloc: Dependències del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
c) Data: 13 de maig de 2021, a les 10.30h.
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-14 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44
de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Rafel Panadés i Farré
El president
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