ANUNCI DE LICITACIÓ
El Ple de data 8 de gener de 2019, va aprovar l’expedient de licitació del contracte
d’obres relatiu a l’execució del projecte D’URBANITZACIÓ NUCLI URBÀ. Fase 2 carrer
Raval de Castellfollit de Riubregós, essent el següent l’anunci de licitació segons
contingut establert a l’Annex III- secció 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
1. Dades del poder adjudicador:
1.1. Nom: Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
1.2. Número d’identificació: P0805900H
1.3. Adreça: c/Major, 10, 08283 Castellfollit de Riubregós
1.4. Codi CPV: 45233140-2/4523400-6/45233200-1
1.5. Número de telèfon: 938693031
1.6. Adreça electrònica i d’internet: castellfollitr@diba.cat
2. Direcció d’internet on està disponible la documentació relativa a la present
licitació: http://www.riubregos.cat/
3. Tipus de poder adjudicador i principal activitat que exerceix: Administració
Pública
4. Codi CPV i tipus de contracte:
45233140-2 Obres auxiliars per a tubs i cables
4523400-6 Obres de clavegueram
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
5. Descripció de la licitació:
INICI DE LES OBRES EL DIA 21/03/2019
Urbanització del nucli urbà. Fase 2 carrer Raval. Amb la corresponent rehabilitació
d’aquest carrer on es prioritza als vianants.
Les actuacions a realitzar segons projecte són:
-

Instal·lar passos soterrats per al creuament de carrers per part del cablejat.
Un canvi de l’enllumenat públic i la seva instal·lació.
Renovar la pavimentació.
Fer unes obres complementaries d’ocultar un mur i introduir millores
urbanístiques com jardineres.

El projecte ha estat aprovat definitivament.
6. Pressupost base de licitació: 283.768,27 euros (234.519,23 euros més
49.249,04 euros corresponents al 21% d’IVA)
7. Valor estimat del contracte: 234.519,23 euros
8. Admissió o prohibició de variants: No
9. Duració del contracte: 3 mesos i mig
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10. Condicions de participació: Previsió establerta a la clàusula 1.10 del plec de
clàusules administratives.


Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.



No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.



Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
i a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars.



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.



Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat
de Catalunya, així com amb les de la Seguretat Social. Que el contractista
s’obligui a contractar o disposi del personal necessari per a executar les obre.



Disposar, o compromís de concretar, cas de resultar adjudicatari, una pòlissa
de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat dels riscos Ç(danys i
perjudicis directes o indirectes) ocasionats per l’execució de l’obra.

11. Criteris d’adjudicació: Segons previsió establerta a l’apartat 1.11 del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició
relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Pel preu ofertat, fins a 80 punts.
La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 80 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula:

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art. 85
del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
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Per millores en obra addicional presentades, fins a 15 punts.
Valoració: Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereixi l’import d’obra addicional més elevat (ADDmax). La proposta per adjudicar els
15 punts a la que faci major inversió justificada per partides Es determinarà la
puntuació de cadascuna de les propostes restants (Puntuació ADDi) proporcionalment
a l’import de cada millora (ADDi) respecte la proposta de major import de millores:
Puntuació ADDmax = P
Puntuació ADDi = (ADDi / ADDmax) x P
La descripció de les millores en obra addicional així com les normes que les regeixen
es descriuen a l’Annex 3.
Caldrà ofertar les millores seguint l’ordre de prioritat en què figuren en la memòria
fins arribar a l’import econòmic que cada ofertant cregui oportú. El salt o oblit
d’alguna de les millores en l’oferta, seguint l’ordre de prioritat establert, comportarà
l’automàtica desqualificació de l’empresa ofertant. Es podrà ofertar la realització
parcial només en l’última millora que cada empresa ofertant consideri, especificant en
tot cas l’amidament parcial ofertat i l’import resultant.
Per l’ampliació del termini de garantia per sobre de l’establert en el plec de
clàusules administratives particulars, expressat en períodes mínims d’un any, fins a 5
punts.
Concepte
Termini garantia
Termini garantia
Termini garantia
Termini garantia
Termini garantia

1
2
3
4
5

any addicional
anys addicionals
anys addicionals
anys addicionals
anys addicionals

Puntuació
1
2
3
4
5

En tot cas, Ajuntament de Castellfollit de Riubregós es reserva la facultat d’adjudicar
el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
12. Tipus de procediment d’adjudicació: Obert simplificat
Aquest expedient es tramita de forma anticipada, de conformitat amb la Disposició
Addicional tercera punt 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:
-

L’atorgament d’una subvenció per part de la Diputació de Barcelona.

13. Condicions especials d’execució:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
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L'empresa contractista ha de garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de
les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació
s’estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a
l’execució del contracte (en el cas que s’hagi previst a la clàusula 2.11). A efectes
de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan
aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin
comprovar aquest compliment.



L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris
del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà
de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en
què constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

14. Termini per a la recepció de les ofertes: fins el dia 12/03/2019 a les 14:00h
15. Presentació de les ofertes:
Les proposicions es poden presentar a l’oficina de l'Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós situada al carrer Major, 10, de dilluns a divendres de 9:00 a les 14:00 hores
fins el darrer dia de presentació d’ofertes.
Si l’últim dia és festiu a Castellfollit de Riubregós, el termini s’entendrà prorrogat fins
al primer dia hàbil següent.
També es poden presentar les proposicions per correu o missatgeria, sempre dins del
termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la
data d'imposició de la tramesa i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el
darrer dia del termini de presentació d’ofertes abans de les 14:00 hores.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida si
hi consten la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre
de les comunicacions, i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que
remeten i les persones destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de
l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que hagi arribat l’oferta
enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
16. Només d’admet la facturació electrònica.
17. Dia i hora de l’obertura dels sobres:
- Sobre A i B: acte públic. El dia 12/03/2019 a les 14:30h.
18. Contacte de la unitat de contractació: castellfollitr@diba.cat
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