Ajuntament de Tornabous
Pl de la Vila, 1
25331 Tornabous
www.tornabous.cat

ANUNCI
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació.
a) Organisme: Ajuntament de Tornabous
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de la documentació i informació.
- Entitat: Ajuntament de Tornabous
- Dependència: Secretaria
- Pl. de la Vila, 1
- 25331 - Tornabous
- 973570233
- ajuntament@tornabous.cat
- El perfil del contractant es troba a la plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya. Es pot accedir a la plataforma a través de la pàgina web de
l’Ajuntament de Tornabous (perfil del contractant):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=tornabou&idCap=13232114&ambit
- Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/12/2021 13:00 hores.
- Número d’expedient: 64/2020
2. Objecte del contracte.
a) Descripció: Nova canonada d’abastament al nucli de la Guàrdia des del dipòsit de
Tornabous (Urgell).
b) Divisió en lots i nombre de lots/ nombre d’unitats: No
c) Nuclis de població de Tornabous i la Guàrdia d’Urgell
d) Termini d’execució/lliurament: la durada de les obres és de 2 mesos i 15 dies
e) Admissió de pròrroga: No, de conformitat amb l’article 29.2 de la Llei 9/2017. De 8 de
novembre, LCSP, no es preveu cap pròrroga en el present contracte.
f) Establiment d’un acord marc: No
g) Sistema dinàmic d’adquisició: No
h) Codi CPV: 45332200
3. Tramitació i procediment.
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) Contracte reservat: no
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic / subhasta electrònica: No

Ajuntament de Tornabous
Pl de la Vila, 1
25331 Tornabous
www.tornabous.cat

4. Valor estimat del contracte: 178.443,55 euros IVA exclòs
5. Admissió de variants: no
6. Garanties exigides.
Provisional: no
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
7. Criteris específics del contractista.
1. Els licitadors han d’acreditar la inscripció al registre de licitadors de la Generalitat (RELI)
o de l’Estat (ROLECE), i acreditar la solvència. Els imports mínims exigits són:
Solvència econòmica i financera (article 87.1.a de la Llei).
S’ha d’acreditar mitjançant el volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels 3
últims disponibles, en els termes de l’article 87.1 a) de la Llei, i per l’import mínim que
s’indica:
Valor estimat
178.443,55

Solvència mínima
(1,5 vegades el valor estimat)
267.665,33

Solvència tècnica i professional (article 88.1.a de la Llei).
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats
de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de
les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix
la professió i es van portar normalment a bon terme:
Valor estimat
178.443,55

Solvència mínima
(0,7 vegades el valor estimat)
124.910,49

2. Per a les empreses de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar a través dels títols acadèmics
del responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se n’encarreguen
directament. En aquesta obra concreta, es considera que les empreses de nova creació
compleixen el requisit de solvència tècnica i professional quan acreditin que tenen en
plantilla un sobreestant, un enginyer tècnic, un arquitecte tècnic o bé un aparellador.
3. Els licitadors també poden acreditar la solvència mitjançant la classificació de l’empresari
en els grups, subgrups i categories següents:
Grup A, subgrup 2. Categoria 2
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Grup E, subgrup 1 i 7. Categoria 2
Grup I, subgrup 9. Categoria 2
Grup J, subgrup 5. Categoria 2
8. Criteris d’adjudicació:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
a) Millor oferta econòmica: fins a 20 punts
S’ha de valorar en la forma següent:
P=CriP*(Nmàx-N)/(Nmàx-Nmín)
P= Puntuació
CriP = puntuació màxima del criteri
Nmàx = preu màxim de les ofertes presentades vàlides
Nmín= preu mínim de les ofertes presentades vàlides
N= oferta presentada
b) Pel nombre de treballadors fixos adscrits a l’obra amb caràcter permanent, amb
categoria mínima d’oficial 1a o tècnic/a: fins a 15 punts
En cas de tècnics, el màxim de treballadors que es poden adscriure és d’1.
Per poder-se computar, l’antiguitat mínima dels treballadors fixos adscrits ha de ser de 2
anys, i s’ha d’acreditar amb la vida laboral i els contractes de treball on consti una categoria
adequada per al tipus d’obra a la qual es licita.
S’ha de valorar en la forma següent, i no s’admeten decimals:
P=CriP*(N/Nmàx)
P= Puntuació
CriP = puntuació màxima del criteri
Nmàx= major nombre de treballadors fixos adscrits a l’obra amb caràcter permanent,
de totes les ofertes presentades
N= oferta proposada
c) Ampliació del termini de garantia: fins a 15 punts
S’ha de valorar en la forma següent:
P=CriP*(N/Nmàx)
P= Puntuació
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Nmàx= ampliació màxima del termini de garantia les ofertes presentades, en mesos
(NO s’admeten fraccions)
N= oferta proposada
d) Per la rapidesa en la resposta en cas d’avaria durant el termini de garantia: fins a
10 punts
S’entén que s’ha respost a una avaria quan aquesta ha estat completament resolta i
solucionada. Caldrà justificar, abans de l’adjudicació, de quins mitjans es disposa per
garantir aquesta rapidesa.
Durant tot el termini de garantia, ampliació inclosa, els adjudicataris han de fer una revisió
anual i posada a punt de l’obra o instal·lacions.
S’ha de valorar en la forma següent:
P=CriP*(Nmàx/N)
P= Puntuació
CriP = puntuació màxima del criteri
Nmàx= major rapidesa de resposta de les ofertes presentades, en minuts
N= oferta proposada
e) Millora per la neteja del pantà de captació del municipi de Tornabous: fins a 10
punts
f) Millora per la instal·lació de cabalímetres: fins a 10 punts
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
g) Implantació sobre el terreny: fins a 8 punts
Proposta d’implantació, identificació de llocs d’origen i destinació significatius per a l’obra i
anàlisi dels itineraris dels vehicles de transport necessaris així com de les afectacions de
les vies predeterminades a tal fins arribar a l’àmbit de l’obra.
h) Descripció detallada de l’execució dels treballs: fins a 12 punts
Presentació del procés constructiu, idoneïtat del procés constructiu, resolució dels conflictes
amb els vehicles motoritzats i proposta per millorar el Pla de residus de l’Obra.
9. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 13.12.2021 13:00 hores
b) Documentació que cal presentar: sobre únic, segons model publicat a la plataforma
c) Presentació d’ofertes: electrònica, des de la plataforma de contractació pública
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d) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no
e) S’utilitzen les comandes electròniques: no
f) S’accepta la facturació electrònica: sí
10. Obertura de proposicions: l’acte d’obertura de les proposicions no és públic
11. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà
12. Recursos
Contra l’aprovació de l’expedient, que exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs de reposició davant de l’Alcaldia, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci. El termini per a resoldre
i notificar el recurs de reposició és d’un mes, i la manca de resolució i notificació en termini
permet la interposició de recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
administratiu de Lleida.
També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant de l’òrgan
judicial esmentat adés en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci, si no s’ha interposat abans recurs de reposició.
No obstant això, hom pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient.
13. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: no
Tornabous a la data de la signatura electrònica
David Vilaró Gordillo
Tornabous

