ANUNCI DE LICITACIÓ

1. Dades del poder adjudicador:
Nom: Ajuntament de Roda de Berà
Adreça: Carrer Juan Carlos I, 15, 43883, Roda de Berà, Tarragona.
Número de telèfon: 977657009
Número de Fax: 977809071
Adreça de correu electrònic: seveisjuridics@rodadebera.cat
Adreça d’internet: www.rodadebera.cat
2. Adreça electrònica en la qual han d’estar disponibles els plecs de la contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/rdb
3. Tipus de poder adjudicador: Administració pública local
4. Codis CPV:
45212212: Treballs de construcció d’autopistes, carreteres
45210000: Treballs de construcció d’immobles
5. Codi NUTS ES514
6. Descripció de la licitació:
Número d’expedient: 9826/2018
Objecte: Contractació de les obres de remodelació de la Plaça dels Pins.
Divisió en lots: L’objecte de la contractació no es divideix en lots, ja que la realització
independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria
des del punt de vista tècnic la seva correcta execució, essent imprescindible coordinar
l’execució de les diferents prestacions, i per comprendre l’obra una unitat funcional en
si mateixa no es considera possible la correcta execució si hi ha una pluralitat de
contractistes.
Valor estimat del contracte: 237.992,46€.
Pressupost de licitació: 237.992,46€, més 49.978,41€ d’IVA.
7. Admissió de variants: No.
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8. Durada del contracte: 6 mesos, comptats a partir del dia següent de la firma de l’Acta
de Replanteig, que s’haurà d’estendre en el termini màxim de 15 dies, des de la data de
formalització del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 237 LCSP. Per tant, el
termini total des de la formalització del contracte és de 6 mesos i 15 dies.
9. Condicions de participació:
Solvència econòmica i financera i tècnica
Classificació empresarial: No és exigible en aquest contracte, no obstant, els licitadors
podran optar a per acreditar el compliment de requisits de solvència mitjançant la
classificació següent:
GRUP
A) Moviments de
terres i
perforacions

SUBGRUP
2. Esplanacions

G) Vials i pistes

6. Obres viàries sense

CATEGORIA
2) – Quantia superior a
150.000,00€
i igual o
inferior a 360.000,00 €.

qualificació específica
I)

Instal·lacions
elèctriques

J) Instal·lacions
mecàniques

1. Enllumenats, il·luminacions i
balises lluminoses

5. Instal·lacions mecàniques
sense qualificació específica.
6. Jardineria i plantacions

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica
exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació:
Solvència econòmica: Volum anual de negocis, que s’acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovades i depositades en el Registre mercantil, si l’empresari estigués
inscrit en el referit registre i, en cas contrari, per les depositades en el registre oficial en
que 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.
Criteri de selecció: referit a l’any de major volum de negoci dels tres darrers exercicis
conclosos, serà com a mínim una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Solvència tècnica i professional: Relació de les obres executades en el curs dels últims
deu anys corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a què correspon el
contracte, avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants;
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de
precisar si es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van
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K) Especials

portar normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la
relació el destinatari de les quals és una entitat del sector públic podran ser comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les obres.
Criteri de selecció: El licitador haurà d’acreditar mitjançant certificats de bona execució
que l’import anual acumulat de l’any de major execució és igual o superior a una vegada i
mitja el valor estimat del contracte.

10. Tramitació de l’expedient: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert simplificat. En el no previst en el present plec, ni en
l’article 159, punts 1 a 5 de la LCSP, s’han d’observar les normes generals aplicables al
procediment obert.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
Accés mitjançant el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/rdb
11. Condicions particulars a les quals està sotmesa l’execució del contracte:
Respecte dels convenis de treballadors: La obligació de donar compliment als convenis
col·lectius sectorials i/o territorials aplicables al personal del licitador afecte a l’execució del
contracte.

12. Criteris que s’han d’utilitzar per adjudicar el contracte o els contractes,
segons l’apartat H del quadre de característiques.
Tots els criteris establerts són automàtics:
-

Valoració del preu ofertat. Fins a 90 punts.
Valoració de les millores ofertades. Fins a 10 punts.

13. Termini de presentació de les ofertes: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
14. Adreça a la qual s’han de transmetre les sol·licituds de participació:
Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/rdb

web

següent:

15. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos des de la data d’obertura pública del sobre (art. 158.2 LCSP).
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Promoció de la contractació de persones en situació d’exclusió social: La obligació
de contractar, amb caràcter prioritari i preferent, a persones en situació d’exclusió social o
en greu risc d’arribar-hi, per als casos en que s’hagi de contractar nou personal, ja sigui
per substitució per baixes, vacances, jubilacions o qualsevol altre causa etc.
Seguretat i protecció de la salut: garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment del conveni col·lectiu aplicable.
Subcontractes: Compliment de les obligacions de pagament respecte dels
subcontractistes, de conformitat amb la clàusula 36.6 del present plec.
Principis ètics: Compliment dels principis ètics relacionats en la clàusula 31 n) del present
plec.

16. Data, hora i lloc de l’obertura de les pliques:
Dia i hora: S’indicarà en el perfil del contractant amb antelació suficient, la data i dia de
l’acte públic d’obertura del sobre.
Lloc: Sala de plens de l’edifici consistorial, carrer Juan Carlos I, 15, de Roda de Berà.
Primera planta.
17. Facturació electrònica: El contractista està obligat a l’ús de la factura electrònica i
a la seva presentació telemàtica quan l’import individualitzat d’aquesta sigui superior a
5.000 euros.
18. Règim de recursos:
a) Actes susceptibles d’impugnació en aquesta fase del procediment:
-

-

Acord d’aprovació de l’expedient, definitiu en via administrativa, adoptat en data
29 de novembre de 2018, pel qual l’òrgan de contractació convoca aquest
procediment i aprova els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que regeixen aquesta licitació.
Plecs de clàusules administratius particulars.

b) Recursos:

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.
L’alcalde.
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Contra aquests actes es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el perfil del
contractant d’aquest ajuntament. Alternativament i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha adoptat l’acord en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el perfil
del contractant d’aquest ajuntament.

