Àrea d’Economia,
Arèa d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació
ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE

1. ENTITAT ADJUDICADORA I OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
a) Organisme: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
b) Obtenció documentació i d’informació:
1. Dependència: Servei de Contractació. Per obtenir còpia del plec administratiu i
el plec tècnic i per informar-se sobre la tramitació del procediment es farà
mitjançant el perfil del contractant en la web municipal www.gramenet.cat
2. Domicili: Plaça Vila, 1.
3. Localitat i codi postal: 08921-Santa Coloma de Gramenet.
4. Informació plec administratiu: serveicontractacio@gramenet.cat
5. Informació projecte tècnic: sanchezsc@gramenet.cat i
gonzalezdjm@gramenet.cat

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Tipus: Obres
b) Núm. Expedient: 2022-OB-OS-04
c) Descripció de l’objecte: Obres de reurbanització del passeig Fluvial Safaretjos a
Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables.
d) Divisió en lots: NO
e) CPV: 45211360-0
f) Termini d’execució: 6 mesos des de la signatura de l’acta de comprovació de
replanteig, previ informe favorable del pla de seguretat i salut, d’acord amb l’apartat
H del quadre resum.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert simplificat.
c) Criteris d’adjudicació:
Criteris de valoració automàtica (100 punts)
1. Oferta econòmica
2. Millora de qualitat: major període
manteniment d’espècies vegetals

de

punts

valoració

80 punts

Fórmula

20 punts

Fórmula

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Pressupost de licitació:
Pressupost de
licitació (IVA exclòs):
413.211,77 €

Tipus d’IVA aplicable
21 %:
86.774,47 €

Pressupost base de
licitació amb IVA:
499.986,24 €

VEC: 491.298,83 €

5. GARANTIES: 5% del pressupost d’adjudicació, sense IVA.
6. DATA LÍMIT OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ: fins als 5 dies naturals
anteriors a la finalització del termini de presentació d’ofertes. Veure cl. 8
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7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Especial habilitació: NO.
b) Solvència econòmica i financera: acreditar una xifra de volum, IVA exclòs, igual o
superior al pressupost de licitació, referit al millor exercici dels 3 últims disponibles. En
cas que la constitució de l’empresa o l’inici d’activitats sigui inferior a un any comptat
des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà
proporcional a aquest període.
c) Solvència tècnica o professional: haver executat 1 o més contractes similars,
executats entre la data de publicació de la convocatòria i l’equivalent del 5è any
anterior, per import igual o superior al 70% del VEC del contracte (343.909,18 €)
cadascun.
d) Classificació: optativa
GRUP
G

SUBGRUP
6

CATEGORIA
3

e) Adscripció obligatòria de mitjans al contracte: Si:
FUNCIÓ/
CATEGORIA

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA

Cap d’obra

Enginyer superior o enginyer
tècnic,
arquitecte
o
arquitecte tècnic, o altra
titulació habilitant per a
obres d’urbanització

ACREDITI més de 5 anys
d’experiència com a CAP
D’OBRA,
havent
realitzat
almenys 2 obres d’urbanització,
en els últims 10 anys, amb
pressupost igual o superior al
70% del VEC del contracte
(343,909,18 € IVA exclòs)
cadascuna
ACREDITI més de 5 anys
d’experiència com a
ENCARREGAT D’OBRA,
havent realitzat almenys 2 obres
d’urbanització en els últims 10
anys, amb pressupost igual o
superior al 70& del VEC del
contracte (343.909,18 € IVA
exclòs) cadascuna

Encarregat

Topògraf

Encarregat d’obra

Topògraf o titulació habilitant

--------

DEDICACIÓ
(en %)

100%

100%

Segons
necessitats i
a petició de
la D.F.

Es requereixen també les següents figures:
- Responsable del compliment del pla de seguretat i salut
- Responsable del compliment del pla de gestió de residus
- Responsable de pla de control de qualitat.
f)

Certificats: Si. Tenir a data de finalització del termini de presentació d’ofertes els
certificats vigents:
- Sistema de Gestió de Qualitat d’acord UNE-EN-ISO 9001 ó equivalent.
- Sistema de Gestió Mediambiental d’acord UNE-EN-ISO 14001 ó EMAS ó equivalent.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: SI. Veure clàusula 24 del plec administratiu i
apartat Q del quadre resum.
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Àrea d’Economia,
Arèa d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació

9. PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant fins les 13:00 h. En el perfil del
contractant es fixarà i el dia final de presentació d’ofertes.
b) Documentació a presentar: Veure clàusules 9, 10 i 11 del PCAP i apartats J, K i L del
QR.
c) Presentació d’ofertes: Exclusivament presentació electrònica (Sobre digital).Veure
clàusula 8 del PCAP. Els arxius comprimits justificatius de la proposta presentada es
faran de manera preferent en format ZIP.

10. OBERTURA DE LES OFERTES: en la web municipal, al perfil del contractant, es fixarà la
data d’obertura del sobre que contingui els criteris automàtics o per fórmula que, es podrà
visualitzar en la forma que s’indica mitjançant la adreça detallada a l’apartat I del QR.

11. ALTRES INFORMACIONS: Aquesta actuació està inclosa en el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. La
participació en la licitació implica la acceptació i assumpció de les clàusules del plec i de les
mesures contingudes en el pla de mesures antifrau de l’ajuntament.
Santa Coloma de Gramenet,
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