Expedient:
Descrip.:

001/2018/6997/I261
PROJECTE B/E D'ACONDICIONAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE
TURISMES DE L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE A
TÀRREGA (LOT 1 DESGLOSSAT EN DUES FASES)

ANUNCI DE LICITACIÓ
La Junta de Govern Local, de data 18 de desembre de 2018, va aprovar l’expedient
de licitació del contracte d’obres relatiu a l’execució del Projecte B/E
d’acondicionament i pavimentació de l’aparcament de turismes a l’avinguda Onze
de Setembre a Tàrrega (Lot 1 desglossat en dues fases).
1.- Dades del poder adjudicador:
1.1. Nom: Ajuntament de Tàrrega
1.2. Número d’identificació: P252700F
1.3. Direcció: Pl. Major, 1, 25300 Tàrrega
1.4. Codi NUTS: NUTS2-ES 513
1.5. Número de telèfon : 973311608
1.6. Direcció electrònica i d’internet: secretaria@tarrega.cat
2.- Direcció d’Internet on està disponible la documentació relativa a la present
licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarrega
3.- Tipus de poder adjudicador i principal activitat que exerceix: Administració Pública.
4.- Codi CPV i tipus de contracte: Contracte d’obres.
45233200-1: Treballs diversos de pavimentació
45112500-0: Treballs de moviment de terres
5.-Descripció de la licitació
Execució de les obres necessàries per a l’acondicionament i pavimentació de
l’aparcament de turismes de l’avinguda Onze de Setembre a Tàrrega (LOT 1). Aquest
lot es divideix en dues fases:
 FASE 1 (terrenys que són de titularitat municipal)
 FASE 2 (terrenys que són de titularitat privada – 781 m2-)
La superfície d’actuació és de 6.300 m2, amb un total de places d’aparcament de 220
(5,00 x 2,50 m).
Les obres a executar estan descrites a la Memòria constructiva inclosa al Projecte i
consisteixen en:
- El moviment de terres necessari per a assolir les cotes del projecte.
- L’excavació de rases i pous per a serveis.
- La construcció dels desguassos necessaris tant per evacuar les pluvials de
l’espai, inclosos els embornals i pous.
- La il·luminació de l’espai.
- La pavimentació amb ferm flexible de l’espai destinat a aparcament
- La senyalització horitzontal.

6. Pressupost base de licitació: 159.528,83 euros (131.842,01 euros més 27.686,83 euros
corresponents al 21% d’IVA).
7. Valor estimat del contracte: 131.842,01 euros
8.- Admissió o prohibició de variants: No.
9.- Duració del contracte: 3 mesos a partir de l’acta de comprovació del replanteig.
L’OBRA S’INICIARÀ DE FORMA ÚNICA PER LES DUES FASES.

CPISR-1 C
Sílvia Gassó
Llenes
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10.- Condicions de participació:
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents, és a dir que compleixin l’apartat 1 o l’apartat 2.
1.- Que estiguin inscrites al ROLECE o RELI, la qual cosa acredita les condicions
d’aptitud, la personalitat i capacitat d’obrar, representació habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació,
concurrència o no de causes de prohibicions de contractar i altres circumstàncies
inscrites, segons previsió de l’article 96 en relació al 339 de la LCSP.
2.- Que estiguin en tràmit d’inscripció, és a dir, que tinguin efectuada la corresponent
sol·licitud. Aquestes empreses hauran de reunir els següents requisits:
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l’article 65 de la LCSP. La capacitat d’obrar de les empreses
espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de
constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita
amb la presentació del NIF.
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de
contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;

3.

L’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament, mitjançant la
classificació o mitjançant el compliment dels requisits de solvència:
3.1.

Classificació Grup: A) moviments de terra i perforacions Subgrup 2
Categoria: 1/a (valor estimat del contracte és igual o inferior a 150.000
euros) o Grup G) vials i pistes Subgrup 4 Pavimentació amb aglomerat
asfàltic Categoria 1/a (valor estimat del contracte és igual o inferior a
150.000 euros)
Disposar de la classificació en el subgrup corresponent amb categoria
igual o superior, constituirà l’acreditació suficient de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional de l’empresari;
acreditant-se mitjançant l’aportació del certificat del registre oficial de
licitadors corresponent. Per tal de determinar l’acumulació de la unió
temporal s’estarà al que disposa a l’article 69.6 de la LCSP.

3.2.

-Requisit específic per acreditar la SOLVÈNCIA ECONÒMICA I
FINANCERA – art. 87 LCSP-:
 Mitjançant el volum anual de negocis del licitador en referència
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de la
data de constitució o de la data d’inici de les activitats de
l’empresari i de la presentació de les ofertes. Aquest valor del
millor exercici haurà de ser com a mínim de 190.000 euros..
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el
licitador proposat com adjudicatari haurà d’aportar els comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels comptes
anuals dipositats en el registre oficial on hagués d’estar inscrit.
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Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o
degudament compulsats.
- Requisits específics per acreditar la SOLVÈNCIA TÈCNICA I
PROFESSIONAL – art.88 LCSP-(tots tres)
 Una relació de les principals obres executades en els últims cinc
anys similars a l’objecte del contracte, avalada per certificats
de bona execució, indicatius de l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i precisaran si es van executar segons
les regles per les quals es regeix la professió. A més a més,
l’import anual acumulat de l’any de major execució ha de ser
com a mínim de 49.600 euros.
 Declaració responsable indicant el personal o organismes
tècnics, estiguin o no integrats a l’empresa, dels que disposi per
l’execució del contracte.
 Declaració responsable indicant la maquinària, materials i equip
tècnic del que es disposarà per a l’execució del contracte.
3.3 Criteris de SOLVÈNCIA per a EMPRESES DE NOVA CREACIÓ, entenent com a tal
la que tingui una antiguitat inferior a 5 anys (article 88.2 LCSP):




De conformitat amb l’article 86.1 LCSP, les empreses de nova creació per
acreditar la SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA hauran d’aportar
declaracions apropiades d'entitats financeres o l’auditoria, com a mínim de
l’últim exercici.
De conformitat amb l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació
acreditaran la SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL mitjançant el compliment
dels dos requisits següents:




Declaració responsable indicant el personal o organismes
tècnics, estiguin o no integrats a l’empresa, dels que disposi per
l’execució del contracte.
Declaració responsable indicant la maquinària, materials i equip
tècnic del que es disposarà per a l’execució del contracte.

4.

Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau, i en cas
contrari, declaració responsable de no estar-hi subjectes.

5.

Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat
de Catalunya, així com amb les de la Seguretat Social.

6. Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, una pòlissa
de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat dels riscos (danys i
perjudicis directes o indirectes) ocasionats per l’execució de l’obra.
El compliment d’aquests requisits haurà de concórrer en la data final de presentació
d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte i durant la seva vigència.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
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extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
11.- Criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament fins a un màxim de 100 punts
1.- Preu: Les ofertes econòmiques aniran signades electrònicament pels licitadors i es
puntuaran de conformitat amb la fórmula següent, essent la puntuació màxima de 74
punts:

Pi= Pmax x Bi x K
On:
Pi= Puntuació que atorga la fórmula.
Pmax= Puntuació màxima establerta al plec de clàusules.
Bi= % de la baixa de l’oferta que es puntua.
K= Valor fixat en funció de la baixa màxima esperada. En aquest cas es fixa un valor
k de 2,50, segons al justificació següent:



Si la baixa màxima presentada es troba dins del llindar del 0% al 40 %
s’aplicarà la fórmula indicada.
Si la baixa màxima es troba per sobre d’aquest llindar, el valor K no serà el
predeterminat sinó que K es recalcularà segons la següent fórmula:
1

K=--------Bmax (baixa màxima)
2.- MILLORES a càrrec del contractista, puntuable en 14 punts:
Millora consistent en l’augment de la capacitat portant de l’esplanada. Increment del
gruix del paviment asfàltic relacionat amb la partida F9H11232.
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC16 surf B 35/50 D /…./
S’incrementa el gruix del paviment en 1 cm.
3.- Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 12 punts, inicialment previst
per 1 any:
- Ampliació a 12 mesos (1+0): 0 punts
- Ampliació a 24 mesos (1+1): 3 punts
- Ampliació a 36 mesos (1+2): 6 punts
- Ampliació a 48 mesos (1+3): 9 punts
- Ampliació a 60 mesos (1+4): 12 punts
12.- Tipus de procediment d’adjudicació: Obert simplificat.
Aquest expedient es tramita de forma anticipada, de conformitat amb la
Disposició addicional tercera.1 de la LCSP, per tant, la seva adjudicació resta
sotmesa a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el present contracte, concretament a :
o L’atorgament d’una subvenció per part de la Diputació de Lleida.
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13.- Si n’existeix, especificar les condicions particulars a les que està sotmesa
l’execució del contracte:
És una condició especial d’execució de caràcter laboral, segons previsió establerta a
l’article 202.2 de la LCSP, que com a mínim un/a, dels treballadors/es adscrits/es a
l’execució del contracte sigui un/a treballador/a jove, inferior a 25 anys, a fi de
combatre l’atur juvenil.
També és una condició especial d’execució de caràcter laboral, de conformitat amb
l’article 202.2 LCSP, el compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme
al Conveni Col·lectiu aplicable al sector.
Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses
subcontractistes, si s’escau, i justificar el compliment del pagament en termini quan
així ho sol·liciti l’Ajuntament.
14.- Termini per a la recepció de les ofertes: Fins el dia 25/01/2019 a les 23.59 h.
15.- Només es podran presentar electrònicament les ofertes mitjançant l’eina Sobre
Digital 2.0.
16.-Només s’admet la facturació electrònica.
17.- Dia i hora de l’obertura del sobre electrònic, en acte públic:
 Sobre ÚNIC: el dia 30 de gener de 2019 a les 12 h.A, Acte privat, 24/8/18 a les
12 h
18.- Règim de recursos:
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.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
19.- Contacte de la Unitat de Contractació: sgasso@tarrega.cat. mcases@tarrega.cat

