Expedient núm.: 1048/2020
ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb la Resolució de l’alcaldia de data 15/09/2020, per mitjà del present anunci
s'efectua convocatòria per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació: el preu més
baix i aspecte qualitatiu, per a l'adjudicació del contracte d'obres de manteniment i conservació
de la xarxa municipal de camins.
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament d’Alcarràs.
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria-Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Contractació. David (tècnic d’administració general).
2) Domicili. Plaça de l'Església, 1
3) Localitat i codi postal. Alcarràs, 25180
4) Telèfon. 973790004
5) Telefax. 973791431
6) Correu electrònic. tagsecretaria@alcarras.cat
7) Direcció d'internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=alcarras&reqCode=viewDetail&idCap=1502943&
8) Data límit d'obtenció de documentació e informació i presentació de les pliques:
06/10/2020 fins a les 23:59 hores. Per al cas que esdevinguin una eventual incidència en
l’aplicació que possibilita la presentació electrònica de les pliques i s’habiliti com alternativa la
presentació física d’aquestes, l’horari finalitzarà a les 14 hores coincidint amb el de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Contracte d'Obres per Procediment Obert, simplificat. Criteris: oferta
econòmica i aspecte qualitatiu.
b) Descripció. Execució dels treballs que comprèn la Memòria denominada PROJECTE
DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIONS MENORS DE CAMINS DE
TITULARITAT MUNICIPAL 2020. LOT 2 REGENERACIÓ EN CALENT DEL CAMÍ DE
MONTAGUT (en endavant la Memòria), emès per Òscar Masot Mata i Santi Gomez Alvira, de
data d’agost de 2020.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats. No es divideix.
d) Lloc d'execució/lliurament: Alcarràs
e) Termini d'execució/lliurament. 11 dies
f) Admissió de pròrroga. No
g) Establiment d'un acord marc. No
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d) Número d'expedient. 1048/2020

h) Sistema dinàmic d'adquisició. No
i) CPV (Referència de nomenclatura). 44113620
En la Memòria tècnica es descriuen modes de control de l’execució de l’obra a tenir en
compte.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta econòmica més
avantatjosa en termes de qualitat-preu.
c) Presentació electrònica de les pliques.
d) Criteris d'adjudicació. Oferta econòmica i aspecte qualitatiu de tipus millores.

Oferta econòmica
Millora A
Millora B
Millora C
Millora D

10 en total
3
3
1
1
2

A) La oferta econòmica s’haurà de representar per mitjà d’un import IVA exclòs. S’assigna una
puntuació total de fins a 10 punts segons la rebaixa percentual en referència al pressupost de
licitació.
La puntuació a assignar a cada oferta és calcularà d’acord amb la següent fórmula:
Pi = Pmàx·Bi·K
On:
Pi és la puntuació que atorga la fórmula per a una oferta en qüestió i.
Pmàx és la puntuació màxima establerta. En aquest cas és 10.
Bi és la baixa de la oferta i (preu màx. Licitació*- preu ofert)/Preu màx. licitació)
Si la baixa màxima presentada es troba dins el llindar del 0% al 12,5% (inclòs) s’aplicarà la
formula indicada. En canvi, si la baixa màxima presentada es troba per sobre del 12,5% de
baixa, el valor K no serà el predeterminat sinó que K es recalcularà segons la següent formula
K= 1/ baixa màxima.
S’estableix com a oferta temerària aquella que superi el 30% de rebaixa del pressupost de
licitació, IVA exclòs.
B)Aspectes qualitatius de tipus millores amb una puntuació de 7 punts.
4. Valor estimat del contracte: 111.550,60 € IVA exclòs
5. Pressupost base de licitació: 134.976,23 € IVA inclòs (111.550,60 + 23.425,63) resultants del
21% d’IVA aplicable).
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K és igual a 8

6. Garanties exigides.
Provisional (import): No
Definitiva (%): 5% del preu d'adjudicació.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació. S’ha d’estar inscrit al registre electrònic d’empreses electròniques de
Catalunya, o els registres oficials homòlegs de fora de Catalunya, en la data final de la
presentació de les ofertes, en observació de l’article 159.4 de la LCSP.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: en els termes
genèrics previstos a la Llei.
Solvència econòmic financera:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de
negocis de licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres
últims conclosos haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte
quan la seva durada no sigui superior a un any (cas present), i al menys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis de licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

c) Altres requisits específics. Els que es descriuen en el Plec de clàusules
administratives.
d) Contractes reservats. No.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. 06/10/2020 fins a les 23:59 hores.
b) Modalitat de presentació: electrònica
c) Lloc de presentació: des del perfil del contractant mitjançant l’aplicació Sobre Digital.
d) Admissió de variants, si escau. No.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta. 2 mesos.
9. Obertura d'ofertes:
a) Descripció. Un únic acte en el que es procedirà a l’obertura dels sobres A i B, no
havent-hi oferta avaluable sota criteris subjectius.
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Solvència tècnica professional:
Experiència en la realització de treballs o subministraments de el mateix tipus o naturalesa a
què correspon l'objecte de el contracte, que s'ha d'acreditar mitjançant la relació dels treballs
o subministraments efectuats per l'interessat en el curs dels deu últims anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte de el contracte, avalats
per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat en
l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de la valor estimat del contracte, o
del seu anualitat mitjana si aquesta és inferior a la valor estimat del contracte.

b) Direcció. Pl. Església, 1
c) Localitat i codi postal. Alcarràs 25180
d) Data i hora assenyalats a l’aplicació Sobre Digital 2.0.
10. Despeses de publicitat: la publicitat es vehicula mitjançant la plataforma electrònica, de
manera que no hi ha despeses.
11. Condicions suspensives de l’adjudicació:
1.Existència de crèdit adequat i suficient.

A Alcarràs, a la data al marge
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