Ajuntament
de Canovelles

ANUNCI DE LICITACIÓ
Per Decret de l’alcaldia núm. 2021-1339, de 3 de novembre de 2021, s’aprovà la
contractació de l’execució de les obres de manteniment i reparació del paviment de la
pista poliesportiva del pavelló de Ca la Tona del municipi de Canovelles, el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de referència, no
harmonitzat, mitjançant procediment obert i tramitació simplificada abreujada, així
com s’acordà convocar el procediment d’adjudicació i establir un període de 10 dies
hàbils per a la presentació de proposicions, a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci.
1.

Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.

Organisme: Ajuntament de Canovelles
Número d’identificació: 804100000
Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Espais Públics i Serveis
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d'expedient: 2456/2021

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Canovelles
Domicili oficial: Plaça de l’Ajuntament, 1
Domicili temporal per obres: c. Sant Jordi, 46
Localitat i codi postal: Canovelles 08420
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938464555
Adreça electrònica: ajuntament@canovelles.cat
Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=canovelles&idCap=1088077&ambit=&
i) Data límit d’obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres
laborables i dins el període de presentació de proposicions
Dilluns, Dimecres i Divendres de 8.15 a 14.00 hores, Dimarts i Dijous de 8.15 a
18.00 hores

3.

Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: l’execució de les obres de manteniment i reparació,
així com substitució quan sigui necessari, del paviment de la pista esportiva del
pavelló de Ca la Tona del municipi de Canovelles, d’acord amb la memòria
valorada redactada per l’arquitecte tècnic municipal de data 7 d’octubre de
2021 aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2021-1253, de 15 d’octubre de 2021.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No
d) Lloc d'execució: Canovelles.
e) Termini d'execució: Tres (3) setmanes a comptar conforme s’indica en el
PCAP.
f) Establiment d’un acord marc: No
g) Codi CPV: 45212290-5
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h) Codi NUTS: ES511
i) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Obres
Tramitació: Simplificada abreujada
Procediment: Obert
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No

5. Pressupost de licitació i valor estimat
a) Valor estimat del contracte: 70.061,90 €, IVA exclòs.
b) Pressupost de licitació: El pressupost base de licitació ascendeix a 84.774,90
EUR (70.061,90 EUR + 14.713,00 EUR corresponents al 21% d’IVA).
Es denomina pressupost d’execució material al resultat obtingut per la suma
dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les
partides alçades. El pressupost d’execució material en el temps de durada del
contracte és: 58.875,55 €, i es desglossa en els conceptes següents:
Quadre de costos directes

Nº

Concepte

Quantia (en euros)

1

Materials

2

Maquinària

1.124,52 €

3

Mà d’obra

24.280,28 €

4

Despeses auxiliars

10.827,21 €

5

Elements compostos

19.187,54 €

Quadre de costos indirectes

Nº

Concepte

1

Seguretat i Salut

2

Gestió de residus

Quantia (en euros)
250,00 €
1.539,82 €
TOTAL PEM

58.875,55 €

El pressupost base de licitació es desglossa en el conceptes següents:
Concepte
Pressupost d’execució material
Despeses generals de l’empresa, despeses financeres, etc.

Quantia (en
euros)
58.875,55 €
7.653,82 €
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1.666,18 €
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Benefici industrial de l’empresa

3.532,53 €

Impost sobre el Valor Afegit

14.713,00 €

P.b.l.

84.774,90 €

S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat sobre
la base de les següents consideracions:
- Els preus emprats en les unitats d’obra previstes al projecte entren dintre
de la forquilla de preus habituals per obres de similars característiques, la
qual cosa ha estat comprovada per aquests serveis tècnics municipals.
6.

Admissió de variants: No

7.

Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: A constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta i que serà
la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs

8.

Requisits específics del contractista

a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans d’acreditació: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys
finalitzats.
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de
105.092,85 €.

Mitjans d’acreditació: El mitjà d’acreditació dels mínims assenyalats per poder
participar en la licitació serà:
Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys, corresponents al
mateix grup o subgrup de classificació al que correspon el contracte.
Mínim exigit: S’ha d’acreditar haver executat obres amb un import anual acumulat
en l’any de major execució per import mínim de 49.043,33 €.
D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació,
entenent com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva
constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons el
criteri següent:
Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el
nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els
següents: un tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria i un encarregat
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b) Solvència professional o tècnica:
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amb experiència mínima de 2 anys en obra executant treballs similars als
proposats al contracte.
c) Mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica:
La solvència econòmica i tècnica i professional o tècnica mínima requerida als
apartats anteriors, pot acreditar-se també, de forma voluntària i alternativa, amb la
classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es
detallen:



Grup

Subgrup

Categoria

C

6

1

Règim transitori: De conformitat amb allò disposat a la DT 3a (contractes de
serveis) o DT 2a (contractes d’obres) del Reial decret 773/2015, de 28 d’agost,
pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, es determina que les empreses que disposin de
classificacions atorgades amb anterioritat al 5 de novembre de 2015, i que
continuïn en vigor, podran acreditar-la mitjançant la classificació següent:
Grup

Subgrup

Categoria

C

6

B

En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa
proposada com a adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la
licitació i l’òrgan competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició
de contractar.
9.

Criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%):
Proposició econòmica

Fins a un màxim de 70 punts

Ampliació del termini de garantia

Fins a un màxim de 30 punts

1) Proposició econòmica (fins a un màxim de 70 punts)
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, IVA exclòs
Valoració
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La declaració dels treballs realitzats serà per mitjà de declaració responsable d'acord
amb el model de l'Annex II d'aquest plec.

Ajuntament
de Canovelles

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi
l’oferta més econòmica. Es determinarà la puntuació de les propostes restants
(PXi) d’acord amb la seva proporció respecte l’oferta més econòmica.
Oferta més econòmica
Oferta licitador

x punts màxims

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits.
2) Ampliació del termini de garantia (fins a un màxim de 30 punts)
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert, amb un màxim de 36
mesos enters.
Valoració
Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia per damunt del termini de
garantia mínim establert (1 any), amb un màxim de 36 mesos enters. No es
prendran en consideració les ampliacions de terminis inferiors a 3 mesos enters.
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la
major ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (X MAX). Es
determinarà la puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord amb la seva
proporció respecte la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P

a)

De caràcter mediambiental, amb a finalitat de reduir els efectes negatius que
l’execució del contracte podria tenir en el medi ambient:
- Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes
fungibles utilitzats durant l’execució del contracte.
- Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.
- Nomenament d’un responsable ambiental per l’adjudicatari de les obres.

b)

De caràcter social, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació de persones que compten
amb més dificultats per accedir-hi al mercat de treball:
- En el supòsit que durant la vigència del contracte s’hagin d’efectuar noves
contractacions de treballadors per adscriure al contracte, o les baixes i
substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, l’empresa
adjudicatària es comprometrà a d’incorporar almenys un 5% de persones
desocupades inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en la seva
contractació les que pertanyin a col·lectius desafavorits, amb dificultats d’accés
al món laboral o amb risc d’exclusió social.
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10. Condicions especials per l’execució del contracte:
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11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
12. ACP aplicable al contracte? Sí
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 17/11/2021
b) Documentació que cal presentar: La que indiqui el Plec de clàusules
administratives particulars i que s’ajusti als models que hi consten
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: mitjançant la opció “Presentació telemàtica
d'ofertes”, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de Catalunya
c.2) Adreça electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=canovelles&idCap=1088077&ambit=&
o bé:
www.canovelles.cat > Perfil de contractant > Licitacions en curs

14. Obertura de proposicions: Veure la clàusula 1.9.2) del Plec de clàusules
administratives particulars.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya.
16. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de Canovelles
b) Adreça oficial: Plaça de l’Ajuntament, 1 08420 Canovelles
c) Domicili temporal per obres: c. Sant Jordi, 46
d) Termini per presentar recurs: 1 mes per recórrer potestativament
en reposició, davant el mateix òrgan que dicti l’acte administratiu, o 2 mesos
per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats administratius
de la província de Barcelona.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
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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 procedeix.
f) S’accepta la facturació electrònica: Sí
g) S’utilitza el pagament electrònic: No
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes:
No
i) Criteris objectius de selecció dels candidats: No
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): No
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