QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES del PCAP
OBRES MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI DE FONTANALS
AMB L’EIXAMPLE I REFORÇ D’UN PONT EXISTENT SOBRE EL RIU
SEGRE
Ajuntament de Fontanals de Cerdanya

A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.1 Descripció: L’objecte d’aquest contracte són les obres per a la MILLORA
DE L’ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI DE FONTANALS AMB L’EIXAMPLE I
REFORÇ D’UN PONT EXISTENT SOBRE EL RIU SEGRE, que consisteixen
en la rehabilitació del pont existent, reservant-lo al pas de vianants, cavalls i
bicicletes i l’eixample de 6 metres del pont actual, per al pas de vehicles
motoritzats, d’acord amb allò definit al projecte redactat per l’Enginyer de
camins canals i Ports, Joan Gurrera Lluch.
El Secretari d’Administracions Locals i relacions amb l’Aran ha dictat resolució
definitiva de concessió de les subvencions del PUOSC 2020-2024. En aquesta
resolució s’hi inclou aquesta obra amb una subvenció de 250.000,00.-Euros i
un termini màxim d’execució de 31/07/2021. Per aquest motiu el termini
d’execució es considera essencial i serà improrrogable llevat de causes de
força major.
A.2 Divisió en lots: Si. El contracte es divideix en lots, d’acord amb les
previsions de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i la LCSP, per tal d’afavorir la
contractació pública de PYME. Els lots en que es divideix el contracte, segons
consta en el corresponent Informe de l’expedient, són:
-

LOT 1: EIXAMPLAMENT I REFORÇ DEL PONT.
LOT 2: FONAMENTACIÓ.

Per cada un dels lots s’atorgarà un contracte independent, de forma que
s’haurà de formalitzar una oferta singularitzada per cada Lot en la proposició
econòmica del procediment obert.
En qualsevol cas, els licitadors podran optar per presentar les seves ofertes per
a un sol lot o bé per a diferents lots.

A.3 Codificació del contracte: CPV: Segons el Reglament (CE) núm.
213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el
Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’aprova el
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels
contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV:
Lot 1. 45221111-3- Treballs de construcció de ponts de carretera.
Lot 2. 45233320-8 – Treballs de fonamentació de carreteres.
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
D’acord amb les especificacions del Projecte.
B.2. Valor estimat del contracte (VEC)
Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte s’estableix, d’acord amb l’article 101 LCSP, en
TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN MIL
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS //358.881,52.-EUR/ /IVA exclòs,
tenint en compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del
contracte, d’acord amb el següent desglossament, en funció de cada lot:
-

LOT 1 – Eixamplament i reforç del Pont (exclosa la fonamentació)

El valor estimat del contracte del Lot 1 és de DOS-CENTS VUITANTA-DOS
MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
//282.059,63 €// IVA exclòs.
-

LOT 2 – Fonamentació

El valor estimat del contracte del Lot 2 és d’ SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS
VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS //76.821,89 €// IVA
exclòs.
•

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import anualitat: 358.881,52 € (pressupost total obra, IVA exclòs)
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Import pròrrogues: Import possibles modificacions (art.204 LCSP): Import altres conceptes: Total valor estimat del contracte: 358.881,52 €
B.3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de en TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL
VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
(358.881,52 €), equivalent al pressupost net, més l’IVA corresponent al tipus
vigent, per import de 75.365,12 €, és a dir, un pressupost total de licitació de
QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (434.246,64 €), IVA inclòs.
-

LOT 1 – Eixamplament i reforç del Pont (exclosa la fonamentació)

El pressupost base de licitació del Lot 1 és de DOS-CENTS VUITANTA-DOS
MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
//282.059,63 €// equivalent al pressupost net, més l’IVA corresponent al tipus
vigent, per import de 59.232,52 €, és a dir, un pressupost total de licitació de
TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS
AMB QUINZE CÈNTIMS (341.292,15 €), IVA inclòs.
-

LOT 2 – Fonamentació

El pressupost base de licitació del Lot 2 és de SETANTA-SIS MIL VUITCENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS //76.821,89 €//
equivalent al pressupost net, més l’IVA corresponent al tipus vigent, per import
de 16.132,60 €, és a dir, un pressupost total de licitació de NORANTA-DOS
MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS (92.954,49 €), IVA inclòs.
•

El pressupost de licitació global es desglossa d’acord amb els següents
costos directes i indirectes:

COSTOS DIRECTES
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..................................... 301.581,11 €
COSTOS INDIRECTES
13 % Despeses generals SOBRE 301.581,11................................ 39.205,54 €
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6 % Benefici industrial SOBRE 301.581,11..... .............................. 18.094,87 €
21 % IVA SOBRE 358.881,52......................................................... 75.365,12 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

434.246,64 €

L’estimació de costos salarials per a l’execució del contracte és la prevista en el
desglossament de les corresponent partides incloses al Projecte.
L’estimació de costos salarials s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores amb les següents categories professionals i nombre, segons
s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT) i en el Projecte:

La justificació de preus s’ha realitzat amb el programa “TCQ2000 “.
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C.1. Partida pressupostària: 459/610
C.2. Expedient d’abast plurianual: No
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D. DURADA DEL CONTRACTE
D.1 Terminis de durada:
- Lot 1: Quatre (4) mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del
replanteig.
- Lot 2: Dos (2) mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig.
D.2. Possibilitat de Pròrroga: No es preveu la possibilitat de pròrroga.
E. ADMISSIÓ DE VARIANTS
E. Admissió de variants: No

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, d’acord amb l’article 159.6
LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre). No subjecte a regulació harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES.
G.1. Classificació empresarial:
Classificacions admeses per a la licitació: No s’exigeix, si bé d’acord amb allò
exposat a la Clàusula Desena del PCAP, les empreses licitadores podran
acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant l’acreditació del
compliment dels requisits mínims de solvència econòmica i financera, i de
solvència tècnica detallats a l’apartat G.2, o bé mitjançant la seva classificació
en el grup o subgrup de classificació corresponent a l’objecte del contracte,
detallat, si s’escau, en aquest apartat (G.1).
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:
 Lot 1: Grup B, subgrup 2, categoria 2
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 Lot 2: Grup k, subgrup 1, categoria 1
Cas que el licitador opti per justificar la solvència mitjançant la classificació
esmentada en el paràgraf anterior, també caldrà que acrediti l’experiència en
obres similars d’acord amb l’apartat G.2.2. Sense l’acreditació de l’experiència
en obres similars NO es tindrà per justificada la solvència tècnica i en
conseqüència NO s’admetrà la proposta.
G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i
tècnica exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació:
G.2.1 Solvència econòmica financera:
Lot 1:
Caldrà acreditar els DOS següents aspectes:
 Acreditació del volum anual de negocis, referit a l’any de major volum
dels tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 423.089,45 €.
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial
corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals
degudament legalitzats.
 Aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil per import mínim
assegurat de 900.000 € per sinistre / víctima, així com còpia de l’últim
rebut o certificat emès per l’entitat asseguradora, que en demostri la
seva vigència, o bé, en cas de no disposar o no cobrir l’import mínim
assegurat, caldrà aportar un compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l’assegurança, que inclogui el compromís de
mantenir les condicions requerides durant tot el període de vigència del
contracte.
Lot 2:
Caldrà acreditar els DOS següents aspectes:
 Acreditació del volum anual de negocis, referit a l’any de major volum
dels tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 115.232,84 €.
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial
corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre
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Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals
degudament legalitzats.
 Aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil per import mínim
assegurat de 900.000 € per sinistre / víctima, així com còpia de l’últim
rebut o certificat emès per l’entitat asseguradora, que en demostri la
seva vigència, o bé, en cas de no disposar o no cobrir l’import mínim
assegurat, caldrà aportar un compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l’assegurança, que inclogui el compromís de
mantenir les condicions requerides durant tot el període de vigència del
contracte.
G.2.2 Solvència tècnica o professional:
Lot 1:
Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues
a les que constitueixen l’objecte del contracte (és a dir, haver realitzat
actuacions de construcció de ponts) mitjançant una relació dels principals
treballs realitzats d’igual o similar naturalesa en el curs dels darrers 10 (deu)
anys, en la que es faci constar el seu import, la data i el destinatari públic o
privat dels mateixos. No s’entendrà acreditada dita solvència tècnica si no es
justifica haver realitzat un mínim de mínim de DOS (2) projectes en el termini
indicat, referents a treballs iguals o de similar naturalesa als que constitueixen
l’objecte d’aquest lot.
L’esmentada relació anirà acompanyada de certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al
sector públic) o certificats equivalents o declaració del empresari en cas de
treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà dels documents
que acreditin la realització de la prestació, els quals hauran d’incloure, com a
mínim, les dades següents:
-

Una breu descripció del projecte on es pugui comprovar que es tracta
d’un projecte de tipologia igual o similar al de l’objecte d’aquests plecs.
l’import del projecte executat i el lloc on s’ha portat a terme.
Especificar si es va executar segons les regles que regeixen la professió
i es van dur a bon terme i amb normalitat.
Els certificats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes.

7

No es tindrà per acreditada la solvència tècnica o professional i en
conseqüència no s’admetrà l’oferta en qüestió, si la relació no va
acompanyada dels esmentats certificats de bona execució.
Per tal de determinar que una feina o servei és d’igual o similar naturalesa al
que constitueix l’objecte del contracte s’estarà al grup i subgrup de
classificació previst en el present plecs.
Lot 2:
Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues
a les que constitueixen l’objecte del contracte (és a dir, haver realitzat
actuacions de fonamentació de ponts i/o edificacions anàlogues) mitjançant
una relació dels principals treballs realitzats d’igual o similar naturalesa en el
curs dels darrers 5 (cinc) anys, en la que es faci constar el seu import, la data
i el destinatari públic o privat dels mateixos. NO s’entendrà acreditada dita
solvència tècnica si no es justifica haver realitzat un mínim de TRES (3)
projectes en el termini indicat, referents a treballs iguals o de similar naturalesa
als que constitueixen l’objecte d’aquest lot.
L’esmentada relació anirà acompanyada de certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al
sector públic) o certificats equivalents o declaració del empresari en cas de
treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà dels documents
que acreditin la realització de la prestació, els quals hauran d’incloure, com a
mínim, les dades següents:
-

Una breu descripció del projecte on es pugui comprovar que es tracta
d’un projecte de tipologia igual o similar al de l’objecte d’aquests plecs.
l’import del projecte executat i el lloc on s’ha portat a terme.
Especificar si es va executar segons les regles que regeixen la professió
i es van dur a bon terme i amb normalitat.
Els certificats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes.

No es tindrà per acreditada la solvència tècnica o professional i en
conseqüència no s’admetrà l’oferta en qüestió, si la relació no va
acompanyada dels esmentats certificats de bona execució.
Per tal de determinar que una feina o servei és d’igual o similar naturalesa al
que constitueix l’objecte del contracte s’estarà al grup i subgrup de
classificació previst en el present plecs.
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G.3 Empreses de nova creació
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb
antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica
mitjançant justificació de TOTS els mitjans a què es refereixen els apartats b) a
f) de l’article 88.1 LCSP, segons disposa el mateix article 88.2.
G.4 Compromís d’adscripció de mitjans
Caldrà acreditar que l’empresa disposa d’un equip humà/material adient per al
desenvolupament del que constitueix l’objecte del contracte. A aquests efectes,
caldrà aportar declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo
correctament.
G.5 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de
la qualitat i/o de gestió mediambiental
No s’exigeix, si bé es podrà presentar acreditació, mitjançant el/s
corresponent/s certificats, del compliment de garantia de qualitat de les tasques
a realitzar i/o de gestió mediambiental.
H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Criteris i ponderació:
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base
a la millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP,
criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte
del contracte.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació
atribuïda i que determinarà la selecció de la millor proposició d’acord amb el
criteri de qualitat-preu són els següents:
RESUM DE PUNTUACIÓ:
Lot 1:
Criteris automàtics (màxim 100 punts):
Oferta Econòmica: ..................................................................... màxim 20 punts
Millora 1: Execució de les 3 millores proposades....................... màxim 50 punts
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Millora 2: Ampliació del termini de garantia........... .................... màxim 15 punts
Millora 3: Reducció termini execució obres................................ màxim 15 punts
Lot 2:
Criteris automàtics (màxim 100 punts):
Oferta Econòmica: ...................................................................... màxim 20 punts
Millora 1: Execució de les millores proposades........................... màxim 50 punts
Millora 2: Ampliació del termini de garantia................................ màxim 15 punts
Millora 3: Reducció termini execució obres................................ màxim 15 punts

La valoració es farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel
licitador. Únicament es valoraran aquelles prestacions que a criteri de la mesa
suposin una avantatge pel servei, en cas contrari es desestimaran.
En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per
tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.
Descripció dels criteris de valoració automàtica:
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA LOT 1:
1.- Oferta econòmica
Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el
preu de licitació, sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula
següent:
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació i a la resta
s’atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:
Punts = (OMB*MP) / OAV
On
OMB: Oferta més baixa en euros.
MP: Màxima puntuació.
OAV: Oferta a valorar en euros.
Per obtenir punts per aquest criteri caldrà rebaixar, com a mínim, SIS MIL
EUROS sense incloure l’IVA //6.000,00.-EUR// (rebaixa mínima amb IVA inclòs
7.260,00.-Euros) de manera que les baixes inferiors a aquest import NO
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obtindran cap punt però, cas de resultar adjudicataris vincularan a qui les hagi
fet.
*Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per
discrepància entre els imports consignats en números i els imports consignats
en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en
lletres.
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
2.- Millora 1: Execució de les següents tres millores:
S’atorgarà 50 punts als licitadors que ofereixin la realització de les següents
millores sense què això suposi cap cost per l’administració:
Millores a realitzar:
Subcapítol
01.03.01
01.03.02
01.03.03

Millora

Import

Serveis urbans
Colorejat del paviment asfàltic
Àrea de descans

12.542,44.- €
6.669,86.-€
10.496,37.- €

Total millores LOT 1
13 % Despeses generals
6 % Benefici industrial
Subtotal
21 % IVA
TOTAL

29.708,67.-€
3.862,13.-€
1.782,52.-€
35.353,32.-€
7.424,20.-€
42.777,52.-€

L’execució parcial d’aquestes millores no obtindrà cap punt però, cas de
resultar adjudicatari vincularà a qui les hagi ofert.
S’adjunta desglossament de les millores al final d’aquest document, apartat V.
3.- Millora 2: Proposta d’ampliació del termini de garantia:
Es valorarà la proposta per part dels licitadors d’ampliació del termini de
garantia establert, fins a un màxim de 15 punts, a raó de 5 punts per cada any
d’ampliació (per sobre del termini de garantia d’1 any establert als presents
plecs).
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És a dir:
15 punts, per a una ampliació de 3 anys = 4 anys de garantia total
10 punts, per a una ampliació de 2 anys = 3 anys de garantia total
5 punts, per a una ampliació d’1 any = 2 anys de garantia total
0 punts en cas de garantia igual a la prevista en projecte
4.- Millora 3: Reducció del termini d’execució:
Es valorarà la proposta per part dels licitadors de reducció del termini
d’execució de l’obra, fins a un màxim de 15 punts, a raó de 3,75 punts per
cada setmana de reducció del termini d’execució previst als plecs que és de
QUATRE MESOS.
És a dir:
15 punts, per una reducció del termini en 4 setmanes = 3 Mesos termini
execució total
11,25 punts, per una reducció del termini en 3 setmanes = 3 Mesos i una
setmana termini execució total
7,50 punts, per una reducció del termini en 2 setmanes = 3 Mesos i dues
setmanes termini execució total
3,75 punts, per una reducció del termini en 1 setmanes = 3 Mesos i tres
setmanes termini execució total
0,00 punts, en cas que no es proposi la reducció del termini d’execució = 4
Mesos termini execució total
Cas que l’adjudicatari hagi ofert aquesta reducció de termini i no compleixi el
contracte dintre del termini ofert, tindrà una penalització automàtica que es
descomptarà de la certificació d’obra de QUATRE MIL CINC-CENTS
EUROS //4.500,00.-EUR//, a banda de les penalitzacions ordinàries que
consten en aquests plecs.
En qualsevol cas, cal tenir en compte que les propostes de millora tenen
caràcter voluntari per al licitador i no suposen cap cost addicional per a
l’ens contractant.
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA LOT 2:
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1.- Oferta econòmica
Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el
preu de licitació, sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula
següent:
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació i a la resta
s’atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:
Punts = (OMB*MP) / OAV
On
OMB: Oferta més baixa en euros.
MP: Màxima puntuació.
OAV: Oferta a valorar en euros.
Per obtenir punts per aquest criteri caldrà rebaixar, com a mínim, QUATRE MIL
EUROS sense incloure l’IVA //4.000,00.-EUR// (rebaixa mínima amb IVA inclòs
4.840,00.-Euros) de manera que les baixes inferiors a aquest import NO
obtindran cap punt però, cas de resultar adjudicataris vincularan a qui les hagi
fet.
*Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per
discrepància entre els imports consignats en números i els imports consignats
en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en
lletres.
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
2.- Millora 1: Execució de les següents millores:
S’atorgarà 50 punts als licitadors que ofereixin la realització de les següents
millores sense què això suposi cap cost per l’administració:
Millores a realitzar:
Subcapítol
01.04.04

Millora
Reforç peixera reg

Import
9.765,94.- €

Total millores LOT 2
13 % Despeses generals
6 % Benefici industrial
Subtotal
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9.765,94.-€
1.269,57.-€
585,96.-€
11.621,47.-€

21 % IVA
TOTAL

2.440,51.-€
14.061,98.-€

L’execució parcial d’aquestes millores no obtindrà cap punt però, cas de
resultar adjudicatari vincularà a qui les hagi ofert.
S’adjunta desglossament de les millores al final d’aquest document, apartat V.
3.- Millora 2: Proposta d’ampliació del termini de garantia:
Es valorarà la proposta per part dels licitadors d’ampliació del termini de
garantia establert, fins a un màxim de 15 punts, a raó de 5 punts per cada any
d’ampliació (per sobre del termini de garantia d’1 any establert als presents
plecs).
És a dir:
15 punts, per a una ampliació de 3 anys = 4 anys de garantia total
10 punts, per a una ampliació de 2 anys = 3 anys de garantia total
5 punts, per a una ampliació d’1 any = 2 anys de garantia total
0 punts en cas de garantia igual a la prevista en projecte
4.- Millora 3: Reducció del termini d’execució:
Es valorarà la proposta per part dels licitadors de reducció del termini
d’execució de l’obra, fins a un màxim de 15 punts, a raó de 7,50 punts per
cada setmana de reducció del termini d’execució previst als plecs que és de
DOS MESOS.
És a dir:
15 punts, per una reducció del termini en 2 setmanes = 1 Mes i dues setmanes
termini execució total
7,50 punts, per una reducció del termini en 1 setmana = 1 Mes i tres setmanes
termini execució total
0,00 punts, en cas que no es proposi la reducció del termini d’execució = 2
Mesos termini execució total
Cas que l’adjudicatari hagi ofert aquesta reducció de termini i no
compleixi el contracte dintre del termini ofert, tindrà una penalització
automàtica que es descomptarà de la certificació d’obra de TRES MIL
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EUROS //3.000,00.-EUR//, a banda de les penalitzacions ordinàries que
consten en aquests plecs.
En qualsevol cas, cal tenir en compte que les propostes de millora tenen
caràcter voluntari per al licitador i no suposen cap cost addicional per a l’ens
contractant.
I.
CRITERIS
PER
A
LA
DETERMINACIÓ
DE
PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE BAIXA ANORMAL
•

PROPOSTES

Determinació de propostes en situació de baixa anormal

A efectes de determinar l’existència d’una oferta anormalment baixa es tindrà
en compte l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el
preu. Els criteris objectius derivaran de la relació entre les magnituds
obtingudes de les variables següents, que es calcularan en relació als criteris
d’adjudicació que no són preu:
1. Mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu.
Es considerarà una oferta anormalment baixa quan la puntuació obtinguda
estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variants 1 i 3, i que, al
mateix temps, la seva oferta econòmica (oferta econòmica en euros més import
en euros de les millores proposades) estigui també per sota de la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en un
percentatge superior al 20%.
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup
d’empreses (d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà
únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa, i això amb independència
que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es
alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.
•

Procediment en cas de propostes en baixa anormal
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Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que
pugui ser considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al
licitador que l’hagi presentada, per termini suficient, perquè justifiqui i desglossi
raonadament i detalladament la valoració de l’oferta, precisant les condicions
de la mateixa, en particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de
costos o de qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit
l’anormalitat. Lògicament, caldrà que justifiqui especialment aquells capítols
que a efectes d’aquests càlculs han portat a què l’oferta de l’empresa sigui
considerada anormalment baixa.
La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació
i documents que resultin pertinents als efectes indicats.
En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 dels PCAP.
J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES
J.1. Característiques formals de la documentació tècnica:
No s’exigeix
J.2. Altre documentació a presentar:
No
K. GARANTIA PROVISIONAL
No s’exigeix la constitució de garantia provisional (art.106 del LCSP) i art.159.4
b), respecte del procediment obert simplificat.

L. GARANTIA DEFINITIVA
•

Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària
de fins a un 5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular
“per als casos en que la oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en
presumpció d’anormalitat”, es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% de
l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat,
després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat
d’acord amb el contingut dels presents Plecs.
•

Forma de constitució: En alguna de les formes establertes al PCAP.
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M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
M.1 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) 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·lectius que els resulti d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d’extinció contractual.
El responsable del contracte 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.
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del
contracte.
M.2 En compliment d’allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els licitadors i
l’empresa o empreses contractistes s’assumeixen les següents obligacions:
-

-

-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del
contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
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.
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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-

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o 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
pertoqui de forma directa per previsió legal.

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA
No
O. SUBCONTRACTACIÓ
Sí, d’acord amb les condicions i requisits establerts a l’art.215 LCSP)
P. REVISIÓ DE PREUS
El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat
amb el que disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les
previsions de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia
espanyola.
Q.TERMINI DE GARANTIA
Termini: Mínim UN (1) ANY, millorable a l’alça, d’acord amb els criteris
d’adjudicació (H).
R.IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT EN ANUNCIS
OFICIALS
No aplica en aquesta contractació.
S.PROGRAMA DE TREBALL
Sí
T.MEMÒRIA FINAL
No
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U. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
El responsable del contracte serà el director de l’obra.
El responsable del contracte exercirà, a més de les funcions generals de
supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons
les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones
implicades en el contracte.
En els contractes d’obra les facultats del responsable del contracte seran
exercides pel Director Facultatiu conforme als articles 237 a 246 LCSP.
En concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que
aquesta funció específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de
totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del
contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final
de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució
del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i
pressupostaris i als de caràcter tècnic.
V. ANNEXES: MILLORES EXECUCIÓ D’OBRA
El desglossament i detall de les millores d’execució d’obres que es valoren és
el següent:
MILLORES EXECUCIÓ OBRA LOT 01:
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Projecte:
MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI DE FONTANALS AMB L´EIXAMPLE I REFORÇ D´UN
PONT EXISTENT SOBRE EL RIU SEGRE (T.M. Fontanals de Cerdanya)
Novembre de 2020 - Millores

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA

01

PRESSUPOST 1911-PR

CAPÍTOL

03

MILLORES LOT 1

SUBCAPÍTOL

01

SERVEIS URBANS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G2225121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 8)

7,72

94,912

732,72

2

G228AB0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM (P - 9)

11,11

32,176

357,48

3

G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 10)

92,00

80,160

7.374,72

4

FDG52657

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 2)

12,21

100,000

1.221,00

5

FDG52457

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 1)

9,00

100,000

900,00

6

FDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 3)

241,06

4,000

964,24

7

G4D81201

m2

Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 5 cm de
gruix, per a taulers de ponts de bigues (P - 11)

41,57

23,870

992,28

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 1911-PR

CAPÍTOL

03

MILLORES LOT 1

SUBCAPÍTOL

02

COLOREJAT DEL PAVIMENT ASFÀLTIC

NUM. CODI
1

G9H1U712

TOTAL

UA
t

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Increment de preu de la mescla bituminosa tipus AC16surf per
additiu colorejant de la mescla (color granatós) (P - 12)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

39,42

169,200

6.669,86
6.669,86

01.03.02

OBRA

01

PRESSUPOST 1911-PR

CAPÍTOL

03

MILLORES LOT 1

SUBCAPÍTOL

03

ÀREA DE DESCANS

NUM. CODI

12.542,44

01.03.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FQ11ATP6

u

Taula de fusta de pi tractada en autoclau amb dos bancs laterals
incorporats, de mides 200x150x95 cm, ancorada amb daus de
formigó (P - 4)

578,01

2,000

1.156,02

2

FR9AUM31

m

Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau
(grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb
muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80
cm, un passamà superior i dos travessers de 8 cm de diàmetre,
units amb peces especials d'acer galvanitzat (P - 7)

41,95

20,000

839,00

3

FQAB1120

u

Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar
amb dau de formigó prefabricat (P - 5)

879,27

2,000

1.758,54

4

FQAM11T0

u

Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a
1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura

4.148,12

1,000

4.148,12

EUR
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MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI DE FONTANALS AMB L´EIXAMPLE I REFORÇ D´UN
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PRESSUPOST

Pàg.: 2
de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de
formigó (P - 6)

5

GBB5U954

m2

Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada. (P - 13)

318,32

3,000

954,96

6

GBBVU001

m3

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 14)

197,64

2,000

395,28

7

GBBVU206

m

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 15)

62,93

5,200

327,24

8

GRB31703

m2

Formació de rocalla amb pedra granítica de 100 a 400 kg, amb
retroexcavadora mitjana (P - 16)

127,39

7,200

917,21

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.03.03

10.496,37

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03

1

Serveis urbans
Colorejat del paviment asfàltic
Àrea de descans
Millores LOT 1

12.542,44
6.669,86
10.496,37
29.708,67
29.708,67

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Obra

01.03
01

Millores LOT 1
Pressupost 1911-PR

29.708,67
29.708,67
29.708,67

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost 1911-PR

29.708,67
29.708,67

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

29.708,67

13 % Despeses generals SOBRE 29.708,67.......................................................................

3.862,13

6 % Benefici industrial SOBRE 29.708,67............................................................................

1.782,52

Subtotal

35.353,32

21 % IVA SOBRE 35.353,32.................................................................................................

7.424,20

€

42.777,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )

L´enginyer redactor del projecte:

Signat, Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de camins, c i p.
Col·legiat núm. 8338
URBEG, S.L.P.
La Seu d´Urgell, 11 de novembre de 2019

1

MILLORES EXECUCIÓ OBRA LOT 02:

20
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PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA

01

PRESSUPOST 1911-PR

CAPÍTOL

04

MILLORES LOT 2

SUBCAPÍTOL

04

REFORÇ DE LA PEIXERA DEL REGANTS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G2224221

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres
deixades a la vora (P - 1)

5,45

93,750

510,94

2

G3J5U101

m3

Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins a
1000 kg, procedent d'aportació, amb col·locació de la pedra del
parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i rebliment de
buits amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 2)

98,72

93,750

9.255,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.04.04

9.765,94

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Capítol

01.04.04
01.04

1

Reforç de la peixera del regants
Millores LOT 2

9.765,94
9.765,94
9.765,94

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Obra

01.04
01

Millores LOT 2
Pressupost 1911-PR

9.765,94
9.765,94
9.765,94

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost 1911-PR

9.765,94
9.765,94

EUR
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Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

9.765,94

13 % Despeses generals SOBRE 9.765,94.........................................................................

1.269,57

6 % Benefici industrial SOBRE 9.765,94..............................................................................

585,96

Subtotal

11.621,47

21 % IVA SOBRE 11.621,47.................................................................................................

2.440,51

€

14.061,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CATORZE MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS )

L´enginyer redactor del projecte:

Signat, Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de camins, c i p.
Col·legiat núm. 8338
URBEG, S.L.P.
La Seu d´Urgell, 11 de novembre de 2019

