ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ajuntament de Sitges pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Número d’identificació: 827040003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sitges
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta. -g) Número d'expedient: 1379-000007-002917/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Domicili: OAC C/Nou, 12
c) Localitat i codi postal: Sitges CP: 08870.
d) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
e) Telèfon: 938117600.
f) Adreça electrònica: aj270.contractacio@sitges.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure clàusula 11.8 del
PCAP
i) Horari d’atenció: Horari d'hivern: De dilluns a divendres 8:30 a 14:30, de
dilluns a divendres, dijous de 16:00 a 18:30. Horari d'estiu: De l'1 de juny al
30 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de l’obra corresponent al projecte de
substitució del paviment de la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Modificacions: No
d) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No
e) Lloc d'execució: Terme municipal de Sitges
f) Termini d'execució: 4 setmanes.
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
h) Codi CPV: 45432111-5 Col·locació de paviments flexibles
i) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: Urgent
c) Procediment: Obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
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f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 160.058,51€ sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 160.058,51 € més 33.612,29 € corresponent a
21% d’IVA amb un total de 193.670,80 €
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
-

Econòmica i financera:
a) Volum anual de negocis d’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP.
b) Assegurança de responsabilitat civil.

-

Tècnica o professional
a) Relació dels principals serveis prestats en els darrers 5 anys.
b) Declaració de la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius
durant els darrers 3 anys.
c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic per l’execució del
contracte.
d) Declaració del contractista indicant la part del contracte que té el propòsit de
subcontractar.

2. Classificació empresarial:
També es podrà acreditar la solvència amb la classificació següent:
Categoria: 2
Grup: C- Edificacions
Subgrup: 6- Paviments, solats i alicatats.
3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental: No

-9 Criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules
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Criteri núm 1: Ampliació del termini de garantia, fins a 5 punts.
Justificació del criteri i de la fórmula: La garantia establerta per projecte és d’un any, i
es pretén potenciar el compromís de la feina ben feta, valorant positivament
l’ampliació del termini de garantia de l’obra.
Ampliació de garantia en trimestres
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Punts
1
2
3
4
5

Criteri núm 2: Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i
l’encarregat fins a 5 punts.
Justificació del criteri i de la fórmula: Durant l’execució de les obres, habitualment
sorgeixen problemes que afecten directament a la correcta execució d’aquestes, i
finalment al cost final. Gran part d’aquests problemes es solucionen contractant una
empresa amb un equip de treball de garanties (cap d’obres i encarregat).
La millor garantia es que sigui un equip amb certa experiència. Això demostra que la
feina s’executa correctament, i hi ha una bona coordinació, facilitant per altra banda la
feina tant del director de les obres com del coordinador de seguretat d’aquestes.
Es tracta de puntuar que tant el cap d’obres com l’encarregat tingui un mínim
d’antiguitat. En cas que només una de les figures, cap d’obra o encarregat, compti
amb l’antiguitat exposada a continuació, no es puntuarà.

-

Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat es de més de 7 anys,
s’atorgaran 5 punts.

-

Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat es d’entre 5 i 7 anys,
s’atorgaran 2,5 punts.

-

Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat es de menys de 5 anys,
s’atorgaran 0 punts.

Caldrà incorporar al sobre B informe de vida laboral del cap d’obra i
l’encarregat a efectes de justificar l’experiència laboral.
Criteri núm. 3: Millora en el preu, fins a 90 punts.
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, mitjançant la fórmula indicada
en aquest apartat, donant la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i
proporcionalment segons l’expressió de la fórmula a les restants ofertes.
Amb la següent fórmula:
Pv = ( 1 - (Ov-Om)/IL) x (1/VP) ) x P
On:
Pv és la puntuació de l’oferta a Valorar
P son els Punts del criteri econòmic (90)
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Om és l’import de la millor oferta
Ov es l’import de l’oferta a valorar
IL es l’import de la licitació
VP és el valor de la ponderació (1)
Justificació del criteri i de la fórmula:
Aquesta fórmula s’acull a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Puntuació màxima: 90 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Clàusula Protecció de dades:
L’execució del present contracte requereix el tractament per part de l’empresa
contractista de dades personals:
No.
Clàusules socials art 202 .2 LCSP:
Serà condició especial del contracte que, en cas que el licitador necessiti contractar
nou personal per a l’execució de les obres contingudes al contracte, es comprometi
a que aquest provingui de l’atur o formi part d’un col·lectiu en risc d’exclusió social.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: --12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci a la Plataforma Pública de
Contractació.
b) Documentació que cal presentar: 1 sobre digital (declaració responsable
+ oferta econòmica)
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Sobre Digital accessible a l’adreça web
següent: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No
f)
S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: No
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes:
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-i)
j)

Criteris objectius de selecció dels candidats. -Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): No

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Lloc: C/ Sínia Morera, 1. 08870-Sitges
c) Data: Es farà públic a la Plataforma
d) Hora: Es farà públic a la Plataforma
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’obertura dels sobres no
tindrà caràcter públic ates que es preveu la utilització de mitjans electrònics
(article 157.4 LCSP)
-15 Despeses d'anunci: --16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà.
-17 Recurs:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.”

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea -Sitges, a la data de la signatura electrònica
Carla Duran Eche
Tècnica del departament de Contractació.
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