EDICTE

Per decret de presidència 2021-0014 de 24 de gener de 2021 es va
acordar aprovar l'expedient de contractació de l'actuació Projecte de
construcció de mur cec per a prevenir les avingudes del riu Llobregat a l’entorn
dels edificis de la trama urbana a l’entrada sud de Gironella, inclosa al PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, Impuls dels recursos
patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà.
SEGON: Aprovar la despesa corresponent:
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà
el contracte.

Nº EXPEDIENT: 3716/2020
1. Entitat adjudicadora.
NOM: CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ.
NIF: P0800015J
ADREÇA: C/ BARCELONA, 49, 3ER. 08600 BERGA.
CODI NUTS: ES511
TELÈFON: 938213553.
ADREÇA ELECTRÒNICA ccbergueda@ccbergueda.cat
ADREÇA D’INTERNET: www.bergueda.cat
2.- Adreça electrònica on estaran disponibles els plecs de la
contractació per un accés lliure, directa, complert i gratuït
Els plecs es trobaran exposats a la Plataforma Electrònica de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.psc
p?reqCode=start&set-locale=ca_ES
3. Tipus de poder adjudicador y principal actividad ejercida.

Tipus: ADMINISTRACIÓ LOCAL (CONSELL COMARCAL)
Activitat: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

4. Codi CPV:
Codi CPV

45246400-7

Descripció

Obres de protecció contra inundacions

5. Codi NUTS de l’emplaçament principal del servei: ES511
6.- Descripció de la licitació: naturalesa i abast del servei
L’objecte del present contracte són les obres de construcció d’un mur
cec per prevenir les avingudes d’aigües del Riu Llobregat a l’entorn
dels edificis de la trama urbana a l’entrada sud de Gironella
consistents en: Enderrocs i moviment de terres, necessaris per la
construcció del mur projectat i la construcció d’un Mur de formigó
armat de 116,17 m de longitud, amb una alçada màxima de 4,66 m i
0,60 m de gruix, la fonamentació d’aquest mur es projecta amb un
encepat de 2,50 m d’amplada i 1,00 m de gruix, fonamentada sobre
micropilots.
La present licitació d’obres per procediment obert forma part i està
finançat en part pel Projecte PO FEDER 2014-2020 “Impuls dels
recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà”.
7.- Ordre o magnitud total estimat del contracte.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 549.328,49 €
(exclòs IVA) i de 115.358,98 euros d'Impost sobre el Valor Afegit.
8. Admissió o prohibició de variants.
No s'admeten variants.
9. Durada del contracte.
5 mesos.
10. Condicions de participació.

Les condicions de les empreses per participar són les contemplades a
la clàusula vuitena del Plec ( capacitat d’obrar, solvència econòmica i
solvència tècnica).
11. Tipus de procediment.
Procediment obert.
12.- Lots.
El contracte no es divideix en lots.
13.- Condicions particulars d’execució.
Consideracions de tipus ambiental
L'empresa s'ha de fer càrrec de la
gestió correcta dels residus que es
generen en les activitats i en les
operacions
que
són
objecte
de
contracte: tant inerts, no especials,
com especials.

Queden inclosos en aquests els residus
de aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
així com els residus d'envasos i
embalatges, que es generin en les
operacions tècniques i de manteniment
de les instal·lacions.
Restitucions dels danys ocasionats, en
accessos i als voltants de l’objecte de
contracte, durant l’execució de l’obra.

L’empresa contractista haurà de
fer constar, semestralment, la
relació i les quantitats de
residus generats en l’activitat,
d’acord amb el Catàleg de
residus
de
Catalunya
de
l’Agència
de
Residus
de
Catalunya o les modificacions
que aquest ens estableixi, en la
full de registres de control de
les operacions i tasques dutes a
terme.

Informe tècnic de l’Administració
responsable.

14.- Criteris que s’utilitzaran per a adjudicar el contracte.

Els criteris figuren a la clàusula onzena del plec.

15. Termini per a la recepció de les ofertes.
Es poden presentar ofertes fins el dia 22 de febrer de 2021 a les 23
hores.

16.- Adreça a la que s’han de presentar les ofertes.
Les ofertes es presentaran exclusivament de forma electrònica a
través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la
Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.psc
p?reqCode=start&set-locale=ca_ES

17.- Manteniment d’oferta i obertura de pliques.
a) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta;
Dos mesos des de l’adjudicació del contracte.
b) Data hora i lloc de l’obertura de pliques;
SOBRE A: 24 de febrer de 2021 a les 9 del matí a les oficines del
Consell Comarcal l Berguedà. Es permet la connexió telemàtica.
SOBRE B: 1 de març de 2021 a les 9 del matí a les oficines del
Consell Comarcal del Berguedà.
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura.
L’acte d’obertura del sobre B és públic. S’admet la connexió
telemàtica.
18.- Llengua o llengües en las que s’hauran de redactar les
ofertes o sol·licituds de participació.
Es poden presentar ofertes en català i castellà.

19.- Presentació i factures.
a) S’acceptarà únicament la presentació electrònica d’ ofertes.
b) S’acceptaran únicament factures electròniques.
20. Informació sobre si el contracte està relacionat amb un
projecte do programa finançat amb fons de la Unió.
El contracte està finançat amb fons provinents de la Unió Europea.
21.- Òrgan competent en els procediments de recurs.
Al no ser susceptible de recurs especial en materia de contractació,
es podrá presentar recurs de conformitat amb el que disposa la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; així com la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
22.- Data de tramesa de l’anunci.
25 de gener de 2020.
Berga, 25 de gener de 2021.
El president,
Josep Lara Tristante.

