EL BRULL
Ajuntament

ANUNCI DE LICITACIÓ D’UN CONTRACTE
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament del Brull
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Obtenció de documentació i informació:
2. Domicili: plaça de l’Ajuntament, s/n
3. Localitat i codi postal: El Brull CP: 08559
4. Codi NUTS: ES511
5. Telèfon: 93 884 0041
6. Fax: 93 884 10 54
7. Correu electrònic: brull@elbrull.cat
8.Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.elbrull.cat
9. Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a les 13’00 hores
del darrer dia de presentació de proposicions
e) Número d’expedient: 101 01 04 06 00 06 2019
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Contracte de serveis: Direcció d’Explotació de la Presa
de les Illes.
b) Divisió per lots i número de lots: No
c) Lloc d’execució: Municipi del Brull
d) Termini d’execució: 24 mesos
e) Admissió de pròrroga: No.
f) Establiment d’un acord marc: No.
g) CPV:871000000-8
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
d) Subhasta electrònica: No.
e) Criteris d’adjudicació:
Criteris que depenen d’un judici de valor, fins un màxim de 40 punts (40 %)
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a) Es valorarà amb un màxim de 30 punts la proposta del pla de treball que
proposi el licitador on es descrigui la metodologia que preveu utilitzar en
el cas de ser adjudicatari.
Es tindran en compte els aspectes recollits com a obligacions del director
en el capítol IV. Normes per a l’explotació de preses de la Instrucció per
al projecte, construcció i explotació, així com d’altres aspectes que es
cregui oportú incorporar.
b) Es valorarà la capacitat de resposta del director de la presa quan puguin
succeir imprevistos en els quals calgui una ràpida intervenció, ja sigui per
no demorar o deturar l’execució de les actuacions, o bé per prendre
decisions sobre actuacions que comportin situacions de risc.
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts qui presenti un temps de resposta
més curt i més ben justificat.
•

Criteris avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 60 punts (
60%)
a) Oferta econòmica, fins a 45 punts.
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:
Pi = 45 * ( (L-Oi) / (L-Omín) )
On:
Pi = puntuació de l'oferta que s'està valorant
L= pressupost de la licitació, IVA exclòs
Oi= preu de l'oferta econòmica que s'està valorant
Omín = oferta més econòmica de totes les presentades i no
descartades per anormalitat o desproporcionada
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan
l’oferta econòmica sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica dels percentatges de baixa.
Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin menys de
deu ofertes, però més de cinc, s’exclourà la oferta més cara i la més
econòmica. En el supòsit que s’admetin a licitació deu o més ofertes,
s’exclouran les dues més cares i les dues més econòmiques.
Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no
s’exclourà cap oferta per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica.
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors
afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en
relació als diferents components de la seva oferta i un informe acreditatiu que
l’oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels
requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el que haurà de complimentarse davant la Mesa de Contractació en el termini de 3 dies hàbils a partir de la
rebuda de la petició de justificació.
En el cas de que només es presentin 1 o 2 ofertes, i sense necessitat
d’aplicació dels criteris anteriors, la mesa de contractació es reserva el dret de
poder demanar al licitador la justificació de l’oferta si la consideren anormal o
desproporcionada.
b) Experiència del director de la presa: es valorarà amb un màxim de 15
punts
Per la naturalesa d’aquest contracte, l’experiència del director de la presa en
serveis o treballs d’igual o similar als que constitueixen l’objecte del contracte
s’ha de tenir en compte a l’hora de determinar la millor oferta en relació qualitatpreu.
A tal efecte es valora l’experiència de la direcció de l’ora en actuacions
“similars”, on hagi participat.
Es consideren actuacions “similars” les assistències tècniques realitzades a
privats o ens públics com a director de presa.
La valoració serà la següent:
0 actuació com a director de de presa
1 actuació com a director de de presa
2 actuacions com a director de de
presa
3 actuacions com a director de de
presa

0
punts
5
punts
10
punts
15
punts

Caldrà que s’acrediti aquest experiència mitjançant certificats o nomenaments
que així ho validin.
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4. Valor estimat del contracte: 6.000,00 euros sense IVA
5. Pressupost de la licitació: Import net: 6.000.00 €. Import total amb el 21%
d’IVA: 7.260,00 euros
6. Garanties:
a) Provisional: exempta
b) Definitiva: 5% import d’adjudicació
7. Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
1. Solvència econòmica i financera:
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització de
responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o
superior a 60.000,00 euros.
Volum anual de negocis del licitador que referit a un any de major volum
de negocis dels tres últims, haurà de ser almenys una vegada el valor
estimat del contracte.
2. Solvència professional i tècnica:
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el
curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import,
la data i el destinatari públic o privat.
8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: fins a les 13.00h del dia en què es compleixin quinze
dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci d’inici de la licitació al perfil
del contractant.
b) Documentació a presentar: la que s’indica a la clàusula I.9 del Plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
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1. La documentació s’ha de presentar en paper, necessàriament i
únicament al Registre General de l’Ajuntament del Brull.
2. Domicili: plaça de l’Ajuntament, s/n (de dilluns a divendres, de les 9.00h
a les 13.00h)
3. Localitat i codi postal: El Brull 08559
4. Direcció electrònica: No
d) Admissió de variants: No
8. Obertura de les ofertes:
a) Ajuntament del Brull, . Plaça de l’Ajuntament, S/N
b) Localitat i codi postal: El Brull 08559

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Ferran
Teixidó
Data :2019.08.14
17:45:56 CEST
Raó:alcalde
Lloc : El Brull
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