AJUNTAMENT DE NAVÈS
ANUNCI
De l’Ajuntament de Navès sobre la licitació d'un contracte d’obres

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Navès
b) Número d’identificació: CPV: 45316100-6 Instalación de equipo de alumbrado exterior
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Navès
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 1706/2018

2. Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Ajuntament de Navès

b)

Domicili: Carretera C26, km. 117,

c)

Localitat i codi postal: 25286 Navès

d)

Codi NUTS: ES513

e)

Telèfon: 973482553

f)

Adreça electrònica: ajuntament@naves.cat

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=nav
%C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=3097553

h)

Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l’últim dia de presentació
d’ofertes

i)

Horari d’atenció: Matins: dilluns a divendres de 9,30 a 14,30 h

3. Objecte del contracte
a)

Descripció de l'objecte: REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ DE
SANTA LLÚCIA

b)

Admissió de pròrroga: No
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c)

Divisió en lots: No

d)

Termini d'execució: Tres mesos

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació i valor estimat

Pressupost base de licitació: 67.992,14 €/ i 14.270,49 €/ d’IVA, un total de 82.270,49
€/, IVA inclòs, Valor estimat del contracte: 82.270,49 € IVA inclòs
6. Admissió de variants: No

7. Garanties

-

Provisional: no.

-

Definitiva: 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs .

8. Requisits específics del contractista

Solvència:
Solvència econòmica i financera:
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Volum anual de negocis del licitador en l’àmbit a què es refereix el contracte, per un import igual
o superior a 67.992,14 € IVA exclòs.

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresari estigués inscrit en aquest, en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en
què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional. S’acreditarà pels mitjans següents:
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que hagin tingut per objecte
obres similars.
b) Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, dels quals
aquesta disposi per a l'execució de les obres. Els serveis dependents de l'òrgan de contractació
podran requerir la presentació dels documents acreditatius corresponents.
(*) Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han de presentar
les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o
professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que figurin en l’esmentat
Registre.

9. Criteris d’adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
1. Termini de garantia: 18 punts
Es valorarà en 0 el termini de garantia mínim de 12 mesos i es computaran 3 punts per cada ½
any d’ampliació del termini de garantia de la següent manera:
½ any d’ampliació: 3 punts
1 any d’ampliació: 6 punts
1 any i ½ d’ampliació: 9 punts
2 anys d’ampliació: 12 punts
2 anys i ½ d’ampliació: 15 punts
3 anys d’ampliació: 18 punts
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2. Increment d’obra executada per donar servei al C/ Europa amb les mateixes característiques
que l’obra contractada. La unitat de valoració seran 25 m d’instal·lació amb un bàcul i lluminària.

240 m d’instal·lació i 8 lluminàries: 20 punts
Màxim 20 punts
No s’acceptaran ampliacions de garantia que comprenguin un període inferior al mig any, ni
inter mitges entre mig any i any, o any i mig any. Aquesta millora haurà d’especificar de manera
explícita, que s’assumirà qualsevol alteració que presenti l’obra en el període ofertat, i que es
farà càrrec de la seva reparació.
B. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor:
Per cada apartat, es donarà la puntuació màxima a qui presenti el màxim de millora i per la resta
d’ofertes, s’aplicarà un percentatge automàtic segons les millores presentades.
1. Proposta de millora de l’eficiència energètica. Estudi tècnic i instal·lació de lluminàries més
eficients que les projectades.

Màxim 15 punts
Les variants o millores que el licitador proposi, en tots els casos, han d’estar raonadament
justificades, explicant la seva naturalesa, el seu emplaçament, la definició de les noves unitats,
les seves dimensions i característiques, el seu cost econòmic i, justificant-les, si s’escau,
mitjançant el corresponent annex de càlcul.
Aquestes millores presentades hauran d’estar quantificades en l’oferta del licitador i caldrà que
siguin acceptades en forma i quantificació perquè siguin valorades en aquest apartat.
(*) Les quantificacions dels licitadors per aquest apartat seran revisades pels serveis tècnics de
l’entitat i el director de l’obra, amb la finalitat que s’ajusten als preus de mercat. En cas de
discrepància, s’estarà en tot cas als preus de mercat.

10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò
establert a l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
Tipus especial – Consideracions de tipus social.

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
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12. Presentació de les ofertes
a)

Data límit de presentació: vint-i-sis dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de
l'anunci de licitació en el Perfil de contractant les 23:59 hores

b)

Documentació que cal presentar: Inclosa a la clàusula novena apartat 9.4

Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica a través de través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=
molsosa&reqCode=viewDetail&idCap=3046407

c)

S’accepta la facturació electrònica: Sí

13. Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Navès.
b) Lloc: Ajuntament de Navès
c) Data: desè dia hàbil desprès de la finalització del termini de presentació de les proposicions
d) Hora: 10 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

Navès, 09 de novembre de 2018
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