ANUNCI
de Ports de la Generalitat pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp.
PORT201900018).

1.

Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ports de la Generalitat
b) Obtenció de la documentació informació:
1. Domicili:
2. C/ Doctor Roux, 59-61, entresol 08017 Barcelona
3. Telèfon: 932060930
4. Fax: 932060931
5. Correu electrònic: ports.generalitat@gencat.cat
c) Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Núm. d’expedient: PORT201900018

2.

Objecte del contracte:
a) Descripció: Urbanització de l’Avinguda Foix i c/ Platja al port de Port de la Selva.
b) Divisió en lots: NO.
c) Lloc d’execució: Port de la Selva
d) Termini d’execució: 6 mesos. Les obres s’iniciaran el 14 d’octubre de 2019.
e) Admissió de pròrroga: no
f) Establiment d’un Acord Marc: No
g) CPV: 45233252-0 –Treballs de pavimentació de carrers; 45233262-3 – Treballs de construcció
de zones per vianants
h) Codi NUTS: ES511

3.

Tramitació i procediment:
a) Tipus: Obres.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: no
e) S’aplica subhasta electrònica: No.

4.

Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte:
b) Pressupost execució material:
c) Despeses generals (13%):
d) Benefici industrial (6%):
e) IVA (21 %):
f) Pressupost base de licitació:

450.886,40 €
378.896,13 €
49.256,50 €
22.733,77 €
94.686,14 €
545.572, 54 €

5.

Admissió de variants: No

6.

Garanties exigides:
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: 22.544,32€ (5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, al ser la determinació
del preu a preus unitaris)

Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel 93 206 09 30
Fax 93 206 09 31
ports.generalitat@gencat.cat
ports.gencat.cat

7.

Requisits específics del contractista:
a) Classificació: com a mitjà alternatiu:
Grup:
G
Subgrup:
6
Categoria:
2 (c)
b) Solvència econòmica:
Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum de negoci dels
darrers tres anys per un import igual o superior de 676.329,60 euros, quantitat que com a màxim
suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació dels
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest
registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
c) Solvència tècnica:
Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les que constitueixen l’objecte del
contracte executats durant els darrers cinc anys, que inclogui: import, dates, destinatari, públic
o privat i lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar d’acord amb les regles
per les quals es regeix la professió i es van portar a terme amb normalitat.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista,
sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que
estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només
es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat
participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.

8.

Criteris d’adjudicació: es troben detallats en l’apartat O del quadre de característiques del PCAP i
es distribuiran de la següent manera:
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i
avaluables automàticament) és de 100 punts. El criteris econòmics poden representar un màxim
de 50 punts, i els relacionats amb la qualitat dels treballs, 50 punts.
A) La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) serà de 50
punts, en base a les fórmules següents:
Oferta econòmica ........................................... 0 a 50 punts

On

𝑃𝑃𝑃𝑃=(1− (𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂/𝐼𝐼𝐼𝐼) ×(1𝑀𝑀)) × 𝑃𝑃
Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v
Ov = oferta a valorar
Om = Oferta mínima
IL = import de licitació
M= factor de modulació, M=1
P = puntuació econòmica P=50

B) La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de valor) serà
de 50 punts, en base als criteris següents:

Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 50 punts al
licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:
1.1. Memòria ............................................... 0 a 35
Descripció de l’obra a construir: 0-2
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin
una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals
específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.
Implantació de l’obra i tancaments: 0-2
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a
necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental.
Afeccions a tercers: 0-3
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de
minimització respecte les previstes en el projecte per tal que no condicionin negativament el termini
d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius
de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0-3
Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de
l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.
Sistemes constructius: 0-15
Es valorarà
- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte
als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment,
condicions de seguretat, etc) (0-5);
- la maquinària (0-2) i l’equip humà (0-2) proposats per a posar a disposició per a l’execució de les
diferents fases de l’obra;
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra
(0-3).
- Pla de contingència o capacitat de resposta en cas d’imprevistos (0-3).
Pla de treballs: 0-4
Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències, i és coherent amb el
termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador. També es valorarà la previsió temporal de
producció i el marge de folgança general.
Organigrama funcional: 0-4
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte les àrees genèriques, àrees específiques
adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les àrees.

Documentació generada pels subcontractistes: 0-2
Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, de tota
la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva execució, així
com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar
l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades entre
els agents implicats.
1.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut....... 0 a 15
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret.
Es valorarà de 0-1 punt cada metodologia. (0-3)
Les especificacions de qualitat de materials que permetin allargar la vida útil o funcionalitat de
l’obra. 0-2
Es valoraran especialment els materials que tinguin una alta resistència a l’ambient marí, durabilitat
o adaptabilitat a canvis futurs.
El pla d’assajos de l’obra. 0-2
Es valorarà l’adequació, en quantitat i natura, dels assajos previstos en obra
Pla de manteniment proposat per a la conservació de l’obra. 0-2
Es valorarà la proposta d’un pla de manteniment d’acord a les especificacions del materials o
elements per tal de garantir un correcte funcionament de l’obra durant tota la seva vida útil
El percentatge de materials de compra verda. 0-2
Es valorarà el percentatge de materials reciclats a la pròpia obra, el que provinguin del reciclatge
o els que provinguin d’explotacions sostenibles
Gestió d’abocadors: 0-2
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància
documental de la seva legalització o bé el certificat de reaprofitament del material.
Mesures ambientals concretes 0-2
Es valoraran totes les mesures ambientals aplicables a les diferents activitats de l’obra.
En especial es valoraran aquelles mesures que estiguin identificades amb relació causal amb
unitats especifiques d’obra.
Total puntuació .............................................. 0 a 100
9.

Condicions especials i essencials d’execució del contracte:
Obligacions essencials: SI
-

De tipus social o relatives a l’ocupació: Es garantirà la seguretat i la protecció de la salut al lloc
de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

-

Durant l’obra es garantirà l’operativa dels diferents usuaris de la zona afectada per les obres,
restauració, nàutica popular, etc. L’adjudicatari planificarà i executarà l’obra per tal d’assegurar
aquest fet, havent de realitzar les actuacions necessàries per aconseguir-ho i seguint les
instruccions de Ports de la Generalitat en aquest aspecte.

-

Si Ports de la Generalitat ho considera oportú, el contractista coordinarà els treballs definits en
aquesta obra amb les feines d’execució de tres terrasses ubicades dintre de la zona d’obres, a

executar per altres empreses contractistes, permetent l’entrada i treball d’altres industrials a la
zona afectada per les obres, sempre complint amb tots els requisits en matèria de Seguretat i
Salut, sense dret a compensació econòmica per les possibles afeccions al rendiment en
l’execució de l’obra o els treballs que se’n derivin.
10. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Dia: 2 de juliol de 2019 Hora: 13:00 hores.
b) Adreça a la que s’han de trametre les ofertes:
La presentació es farà electrònicament mitjançat l’aplicació de “Sobre digital” accessible a
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg.
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la
data d’obertura de les proposicions del sobre C.
11. Obertura de proposicions amb criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules o d’apreciació automàtica:
a) Lloc: a la seu de Ports de la Generalitat. C/ Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona.
b) Data: 24 de juliol de 2019
c) Hora: 10:00 hores
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic i la durà
a terme la mesa de contractació de Ports de la Generalitat.
12. Llengua o llengües en que s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació: català o
castellà.
13. Ús de mitjans electrònics:
a) S’accepta la presentació electrònica d’ofertes.
b) S’utilitza la facturació i pagament electrònic.
14. Règim de recursos:
Els actes que es dictin en el present procediment de licitació podran impugnar-se en via
administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 d juliol,
reguladora de a Jurisdicció contenciosa- administrativa, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de
la LCSP.
15. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
No.
16. Despeses de publicitat: no hi ha.
17. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Si.
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