QUADRE
DE
CARACTERÍSTIQUES
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES DE VILA UNIVERSITÀRIA SL

A. Objecte del contracte
A.1. Objecte del contracte: execució de les obres de paleteria, fusteria i pintura als
edificis i la urbanització de l’entorn de la Vila Universitària ubicada al campus de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de conformitat amb el que estableix el plec de
prescripcions tècniques.
Codi nomenclatura del Vocabulari comú de contractes públics (CPV):
45000000-7: treballs de construcció.
A.2. Lots: No
El contracte no es susceptible de divisió en lots perquè la realització independent i
diferenciada dels serveis compresos en l’objecte del contracte dificultaria la seva
correcta execució.
B. Admissió de variants o millores.
No s’admeten variants.
S’admeten les millores que consten en l’apartat J del quadre de característiques.
C. Necessitats a satisfer amb la contractació
L’execució de les obres de paleteria, fusteria i pintura als edificis i la urbanització de
l’entorn de la Vila Universitària, d’acord amb les condicions establertes en el plecs de
prescripcions tècniques.
D. Pressupost
El pressupost total previst per a l’execució del contracte és de 1.000.000,00 € (IVA
exclòs), d’acord amb el desglossament següent:
Imports

Imports IVA exclòs

IVA 21%

Import IVA inclòs

Directes (mà d'obra, materials i mitjans
auxiliars)

840.336,13 €

176.470,59 €

1.016.806,72 €

Despeses
generals (13 %)

109.243,70 €

22.941,18 €

132.184,87 €

Benefici
Industrial (6%)

50.420,17 €

10.588,24 €

61.008,40 €

1.000.000,00 €

210.000,00 €

1.210.000,00 €

Indirectes

TOTAL

De conformitat amb l’article 100 de la LCSP, la desagregació per gènere segons
l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial (EAES) de l’INE, per a l’any 2016, és la següent:
Secció F: construcció
Salari mitjà anual per
sectors d’activitat econòmica
i període

Dones

Homes

Quocient dones respecte
a homes

20.361,70 €

22.460,90 €

90,7

Als efectes del que estableix l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és
de 1.650.000,00 € (IVA exclòs).
Aquest valor estimat de la contractació inclou:
a) L’import del pressupost base de licitació (1.000.000,00 €).
b) L’import de l’eventual pròrroga anual (250.000,00 €).
c) L’import de les possibles modificacions, màxim 20% del preu inicial del contracte,
de conformitat amb l’apartat T d’aquest quadre (200.000,00 €).
d) La possible necessitat de treballs extraordinaris per poder executar els treballs
descrits a la clàusula E del plec de prescripcions tècniques: màxim el 10% del
pressupost (100.000,00 €).
e) La despesa prevista de materials: màxim el 10% del pressupost (100.000,00 €).
E. Termini de durada del contracte:
La durada del contracte serà de 4 anys, a partir del dia 1 de gener de 2020 o a partir de
la data de formalització del contracte en cas que sigui posterior, amb possibilitat d’1
pròrroga anual, a voluntat de Vila Universitària SL, fins arribar a un màxim de 5 anys de
durada total del contracte.
F. Capacitat, solvència i classificació empresarial
Per a l’acreditació de la capacitat i la solvència, inicialment, s’ha de presentar en el
SOBRE A el Document europeu únic de contractació (DEUC).
L’empresa licitadora que sigui proposada com a adjudicatària haurà de presentar la
documentació justificativa que acrediti la capacitat i la solvència econòmica i financera,
i tècnica corresponent establerta a la clàusula 13.2.1 d’aquest plec.
De conformitat amb l’art. 77 de la LCSP és obligatori acreditar la classificació
empresarial per a licitar en contractes d’obres amb un valor estimat superior als 500.000
euros (IVA exclòs). L’empresa licitadora que sigui proposada com a adjudicatària haurà
d’acreditar la classificació següent:
Grup C, Subgrups 4-6-8, Categoria 2.
G. Garanties
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Contracte no subjecte a regulació harmonitzada
Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: obert
Licitació electrònica: sí, mitjançant l’eina de Sobre Digital.
I. Dades de la licitació:
Data i hora límit de presentació d’ofertes: 2 de desembre de 2019, a les 14
hores.
Forma de presentació: electrònica, mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Data, hora i lloc d’obertura del SOBRE C que conté la documentació relativa a
criteris d’adjudicació avaluables objectivament: es realitzarà en sessió pública,
posteriorment a la valoració del sobre B, a la que podrà assistir un representant de
cada empresa licitadora, segons convocatòria que es publicarà en el perfil de
contractant, a través de la Plataforma electrònica de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
J. Criteris d’adjudicació
I.

Criteris avaluables objectivament

1. Oferta econòmica: a l’oferta econòmica més baixa s’atorgarà la màxima
puntuació possible i a la resta d’ofertes s’atorgarà la puntuació que
correspongui d’acord amb la fórmula següent:

PUNTS

48

Puntuació de l’oferta = Puntuació màxima de l’oferta X Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l'oferta de l’empresa licitadora

2. Preus materials llistats: es valorarà la suma dels preus unitaris dels
materials detallats a l’Annex 1: Llistat de preus dels materials, del Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT), segons el model de plantilla facilitada en
l’eina de Sobre Digital en format de full de càlcul.
L’empresa licitadora que proposi un preu total més baix al total del llistat se
li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta d'ofertes se’ls atorgarà la
puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació de l’oferta = Puntuació màxima de l’oferta X Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l'oferta de l’empresa licitadora

L’empresa licitadora que faci una proposta de materials equivalents a la
marca proposada als llistats, haurà d’aportar les especificacions tècniques
perquè els tècnics de Vila Universitària SL en donin el vistiplau.
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3. Preu hora per treballs extraordinaris de contracte: per puntuar els
preus per treballs extraordinaris de contracte oferts per les empreses
licitadores, les empreses licitadores hauran d’assenyalar els preus que
ofereixen, segons el model de l’Annex 5 del plec de clàusules
administratives.
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Es sumarà el preu d’oficial de 1a, d’oficial de 2a i de peó i es calcularà el
valor hora ponderat dels mateixos, tenint en compte el següents paràmetres
i aplicant-se la fórmula següent:
A = Hores per treballs extraordinaris de contracte dels dies laborables ............ 20%
B = Hores per treballs extraordinaris de contracte dels dissabtes ..................... 40%
C = Hores per treballs extraordinaris de contracte nocturn, diumenges i festius 40%

Hora ponderada (H) = (0,2 x A) + (0,4 x B) + (0,4 x C)

Un cop calculada l’hora ponderada es procedirà a puntuar aplicant-se la
següent fórmula:
Puntuació de l’oferta = Puntuació màxima de l’oferta X Preu de l’hora ponderada més econòmica
Preu de l’hora ponderada de l’empresa licitadora

Aquest import haurà de ser igual o superior al salari mínim establert al
conveni col·lectiu en vigència. Es puntuaran amb 0 punts els preus hora
inferiors als establerts en el citat conveni.
4. Millores: les empreses licitadores podran presentar millores per la
planificació i execució dels treballs segons es detallen a continuació:
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Per a la puntuació de les millores, les empreses licitadores hauran
d’assenyalar quines seran les millores que es comprometen a executar,
segons el model de l’Annex núm. 5 del plec de clàusules administratives.
Aquestes millores no suposaran cap cost addicional per Vila
Universitària SL
Millora 1. Substitució de l’oficial de 1a grup 4, amb especialitat en paleteria,
durant el seu període de vacances..................................................... 2 punts
Millora 2. Substitució de l’oficial de 2a grup 3, amb especialitat en paleteria,
durant el seu període de vacances..................................................... 2 punts
Millora 3. Substitució de l’oficial de 1a grup 4, amb especialitat en fusteria,
durant el seu període de vacances..................................................... 2 punts
Millora 4. Substitució dels peons grup 1 en paleteria durant el seu període
de vacances (1 punt per peó)...................................................màxim 2 punts
Millora 5. Polit i pintat de totes les baranes de l’entorn de Vila 1 amb personal
extern al contracte.................................................................................2 punts
TOTAL

75

II.

Criteris sotmesos a un judici de valor

5. Programa de treball: Les empreses licitadores hauran d’explicar, en un
màxim de 30 fulls, el programa de treball. Serà objecte de valoració la
proposta de programa de treball que l’empresa licitadora pretengui aplicar
pels diferents espais definits en el Plec de Prescripcions Tècniques, el qual
es valorarà en funció dels aspectes següents:

PUNTS

15

5.1. Pla d’organització detallat dels treballs a realitzar pel compliment del
contracte (màxim 6 punts):
- Descripció dels treballs..............................................entre 0 i 3 punts
- Tractament de la gestió de residus...... ......................entre 0 i 3 punts
5.2. Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs,
fent constar l’organigrama funcional de tot el personal que
intervé...............................................................................entre 0 i 4 punts
5.3. Proposta de seguiment mediambiental: es valorarà amb la màxima
puntuació les propostes que ofereixin un seguiment mediambiental
qualitatiu i adaptat als edificis de Vila Universitària..........entre 0 i 2 punts
5.4. Programa de gestió energètica..............................entre 0 i 2 punts
5.5. Pla de formació del personal...................................entre 0 i 1 punts
6. Pla de seguretat: la proposta ha de contemplar tots els aspectes relatius
a la seguretat en relació amb els treballs objecte d’aquest contracte. Es
valorarà tenint en compte l’especificació de les mesures aplicables als
treballs que es realitzaran a la Vila Universitària.
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6.1. Memòria complerta: Es valorarà amb la màxima puntuació les
propostes que facin referència al centre de treball, especifiquin l’àmbit
d’aplicació i la situació de les tasques a realitzar. Es valorarà amb 1 punt
les propostes genèriques on manqui alguna de les dades abans
esmentades......................................................................entre 0 i 3 punts
6.2. Avaluació de riscos: es valorarà amb la màxima puntuació la
identificació dels riscos de les feines concretes a realitzar i la prevenció
d’accidents. Es valorarà amb 1 punt les propostes que presentin
correctament
algun
dels
continguts
abans
esmentats.........................................................................entre 0 i 2 punts
6.3. Documentació gràfica: es valorarà amb la màxima puntuació les
propostes que presentin una documentació gràfica complerta: vies
d’evacuació, centres sanitaris propers i senyalització de l’obra. Es
valoraran amb 1 punt les propostes que presentin la documentació
incomplerta i/o poc detallada............................................entre 0 i 2 punts
TOTAL

22

III. Criteris d’adjudicació en cas d’empat
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre el següents criteris socials:
1er.Tindrà preferència l’empresa licitadora que acrediti el percentatge més alt de
treballadors/es fixos/es amb discapacitat, superior al 2% del total de la plantilla.
Per tal que operi aquest criteri, si s’escau, les empreses han d’aportar en el sobre
A una declaració responsable al respecte, segons l’annex núm. 4 que figura en
aquest plec.
2on. Tindrà preferència l’empresa licitadora que acrediti el percentatge més baix de
contractes temporals en la plantilla.
Per tal que operi aquest criteri, si s’escau, les empreses han d’aportar en el sobre
A una declaració responsable al respecte, segons l’annex núm. 4 que figura en
aquest plec.
3er. El sorteig, en el cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués resolt el
desempat.
K. Mesa de contractació
Presidenta
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

La consellera delegada de Vila Universitària SL o la persona en qui
delegui
El director econòmic-financer i de patrimoni de la Fundació UAB o la
persona en qui delegui
La directora jurídica i de RH de la Fundació UAB o la persona en qui
delegui
La directora de Vila Universitària SL o la persona en qui delegui
El responsable de manteniment i obres de Vila Universitària SL o la
persona en qui delegui
La tècnica de manteniment i obres de la Fundació UAB o la persona en
qui delegui

L. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es considerarà oferta desproporcionada la que presenti un preu inferior en més d’un
10% de la mitjana aritmètica del conjunt de les ofertes presentades i admeses.
M. Termini de garantia
Es fixa un termini de garantia de 12 mesos a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de les obres realitzades.
N. Subcontractació
Es podrà subcontractar l’equip de pintors encarregat de realitzar els treballs de pintura
dels mesos de juliol, agost i setembre.

La resta de treballs objecte del contracte hauran de ser executats directament per
l’empresa adjudicatària.
La subscripció de subcontractes estarà sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva
normativa de desplegament.
O. Revisió de preus
Durant la vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
P. Responsable del contracte
La cap de manteniment de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
Q. Condicions especials d’execució
-

L’empresa adjudicatària mantindrà, durant tota la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores establertes en el
conveni col·lectiu de treball de la industria de la construcció i obres públiques de
la província de Barcelona. En qualsevol moment de l’execució del contracte, es
podrà requerir la seva acreditació fefaent.

-

El compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 21.22 del plec de
clàusules administratives.

R. Obligacions contractuals essencials:
-

El compliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat Q
d’aquest quadre.

-

El compliment de les millores que formin part de l’oferta de l’empresa
adjudicatària i que s’hagin tingut en compte positivament en la valoració de la
proposta.

-

L’adscripció dels mitjans i/o materials suficients per a l’execució correcta del
contracte, d’acord amb la clàusula 11.1.d) del plec de clàusules administratives.

S. Cessió de contracte
No s’admet.
T. Modificació del contracte
T.1. Possibilitat de modificar el contracte: sí.
T.2. Límit de modificació: 20% del preu inicial del contracte.
T.3. Condicions que poden justificar la modificació: increment de la superfície

construïda.
U. Penalitats
U.1. Incompliment per execució defectuosa: les establertes legalment.
U.2. Per demora: les establertes a l’apartat N “Penalitats” del Plec de Prescripcions
Tècniques.
U.3. Per incompliment de les condicions especials d’execució:
En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució, Vila Universitària SL
acordarà la imposició d’una penalització equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
V. Informació sobre el procediment:
V.1. Les consultes es podran efectuar, fins les 14:00 hores del dia 20 de novembre de
2019, directament a través del telèfon o correu electrònic següents:
-

Consultes de caràcter tècnic: al telèfon 935817004 i al correu electrònic
manteniment.vila@uab.cat.

-

Consultes de caràcter jurídic o administratiu: al telèfon 935817088 i al
correu electrònic contractacio.corporacio.uab@uab.cat.

Les consultes realitzades per les persones interessades i contestades per l’entitat
contractant seran publicades a través de l’apartat de preguntes i respostes del
tauler d’avisos del perfil de contractant, sempre que l’entitat contractant consideri
que són d’interès per a totes les persones interessades en aquest expedient.
V.2. Sistema d’avisos del perfil de contractant, d’acord amb la clàusula 5.3 del plec de
clàusules administratives, amb la finalitat d’estar informats de les novetats relacionades
amb el procediment de contractació us suggerim que utilitzeu el sistema d’avisos del perfil
de contractant, que podreu trobar mitjançant aquest enllaç. Dins de l’espai amb la
informació d’aquest procediment trobareu un requadre a l’extrem superior dret
(“Subscripcions. Voleu que us informem de les novetats?”), si completeu el formulari rebreu
la informació per correu electrònic)
V.3. Reunió d’informació prèvia: El dia 12 de novembre de 2019, a les 12:00 hores,
es celebrarà una visita a les instal·lacions de Vila Universitària per a tots els interessats
en la licitació. El punt de trobada serà a les oficines de Vila Universitària SL, situades a
l’avinguda de Can Domènech, Edifici Blanc del Campus de la UAB, a Bellaterra,
Cerdanyola del Vallès, i l’assistència a la reunió s’ha de confirmar prèviament enviant
un correu a l’adreça manteniment.vila@uab.cat.

