REUS ESPORT I LLEURE SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
OBR 2021_0005
Aprovat per resolució de l’òrgan de contractació el 13/08/2021 el plec de clàusules
administratives particulars que haurà de regir la contractació, mitjançant procediment obert
simplificat sumari, no subjecte a regulació harmonitzada, i caràcter ordinari, de les obres de
construcció d’un mòdul d’wc extern i aïllat al recinte del Polilleuger Alberich i Casas de
Reus.
S’anuncia la convocatòria de la licitació pública, d’acord amb l’article 135 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic:
1 PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)

Organisme: Reus Esport i Lleure SA
Número d’identificació: A43544626
Domicili: Carrer de Mallorca, 1
Localitat i codi postal: Reus, CP: 43205
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977010888
Adreça electrònica: sabenza@reusesport.cat
Adreça principal: https://www.reusesport.cat/
Adreça d'Internet del perfil del contractant amb accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs de
la
contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15508353&cap=Reus%20Esport%20i%20Lleure%20SA
Dependència que tramita l'expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: la construcció, promoció, gestió,administració, explotació,
manteniment i millora, per compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot
tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure, la titularitat dels
quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament.
Contractació conjunta / central de compres: No

2 OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Número d'expedient: OBR 2021 0005
b) Descripció de l'objecte: L’objecte del present contracte és l’execució de les obres de construcció
d’un mòdul d’wc extern i aïllat al recinte del Polilleuger Alberich i Casas de Reus segons el
projecte executiu redactat per l'Arquitecte municipal Josep Anglès Pascual aprovat definitivament ,
efectuat el seu replantejament i que constitueix el plec de prescripcions tècniques d’aquesta
licitació
c) Tipus de contracte: És un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la LCSP .
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d)
e)
f)

Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no
Codi NUTS del lloc d'execució: ES514, Reus
Termini d’execució: 14 setmanes a comptar des de la formalització de l'acta de comprovació de
replanteig i inici de les obres.
Acta de replanteig previ: s’estendrà en el termini de 15 dies naturals a comptar des del següent a
la formalització del contracte.
El termini d’execució inclou els terminis de subministrament d’alguns dels materials que per color
o característiques requereixen fabricació per comanda directa (fenòlics, policarbonats...)
g) CODI CPV:
45000000-7 – Treballs de construcció
45212200-8 Treballs de construcció d'instal·lacions esportives
h) Criteris d'adjudicació: de valoració automàtica (tots): Oferta econòmica (de 0 a 100 punts)
Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent PV= (IL-Ov/IL-Omb) x P :
IL: import licitació Omb:oferta més baixa Ov:oferta que es valora P:punts màxims criteri
L’oferta més baixa: 100 punts. L’oferta que no millori l’import de licitació: 0 punts
i) Variants: No
3 DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Resum
DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE: (PREU, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL), VALOR
ESTIMAT (VEC)
Mètode: Aplicant els amidaments, deduïts dels plànols de
PREU
50.909,17€
projecte, amb els preus unitaris corresponents.
El desglossament del PBL està determinat al pressupost
PBL sense IVA
50.909,17€
del projecte i al quadre de desglossament següent que
IVA
10.690,93 -€
s’adjunta.
PBL (IVA INCLÒS)
61.600,10-€
MODIFICACIONS
0-€
TOTAL VEC
50.909,17-€
a) Valor estimat del contracte (VEC) : 50.909,17 € sense IVA.
b) Pressupost base de licitació: 61.600,10€ (IVA inclòs)
c) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: No
4 REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. Pel tipus de
tramitació no es requereix la seva acreditació documental. Tanmateix, les empreses licitadores hauran
de complir les condicions següents:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
1- Tenir un volum anual de negocis corresponent com a mínim a una vegada i mitja el valor estimat
del contracte (83.318,11 €) almenys en un dels tres últims exercicis conclosos d’acord amb els seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial en què s’hagués inscrit.
2- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del
termini de presentació d’ofertes, amb el compromís del manteniment de la seva cobertura durant tota
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l'execució del contracte, per import no inferior a 100.006,76 € garantint la cobertura fins a la
finalització de l’execució
del contracte.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
- Haver executat obres del mateix tipus o naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, en el
curs dels cinc últims anys. L'import acumulat d'aquestes obres, en l'any de major execució, haurà de
ser igual o superior a 83.318,11 euros.
- Empreses de nova creació, és a dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que
compleixin el requisit de l'execució d'un determinat nombre d'obres, sinó que hauran de complir amb
un o varis dels mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f)
Classificació empresarial alternativa:
Grup C Subgrup 2 Categoria 1 ( anterior A o B)
b) Altres requisits específics. No s’exigeixen.
c) Contracte reservats: No
5 GARANTIES
Provisional: No.
Definitiva : No s’exigeix, a l’empara de l’article 159.6 f) de la LCSP.
6 CONDICIONS PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Condicions especials d'execució del contracte i altres clàusules socials: establertes a l’apartat K del
quadre de característiques del contracte
Condicions especials d'execució
1)Clàusula ètica professional:
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta, així els licitadors
i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant
l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació
del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb REUS ESPORT I LLEURE SA o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Penalitat associada: clàusula 23a
2)Clàusula social:
L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini legalment establert.
• Penalitat associada: clàusula 23a
Altres condicions d’execució a complir per l'adjudicatària:
L’execució dels treballs s’haurà d’adaptar a les següents condicions:
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- En cas que existeixi coincidència entre el període de construcció amb el curs escolar i temporada
esportiva cal extremar les mesures de prevenció i compatibilitzant l’activitat escolar i esportiva
habitual, planificant els treballs per evitar interferències, treballs sorollosos o altres elements
pertorbadors especialment de l’activitat acadèmica del centre educatiu:
• caldrà planificar la circulació dels treballadors, eines i materials garantint sempre la seguretat dels
usuaris del centre educatiu i de la instal·lació esportiva.
• caldrà coordinar-se amb el Director d'instal·lacions de RELLSA per donar compliment a aquesta
condició i amb el centre escolar, si escau
Penalitat associada: clàusula 23a
7 PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ
Descripció
a) Tipus de procediment: Obert simplificat sumari, no subjecte a regulació harmonitzada i de
tramitació ordinària
b) És aplicable l'ACP al contracte: No
Presentació de les ofertes
Data límit de presentació d'ofertes
Mínim10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant. Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el primer
dia hàbil següent.
Documentació
Descrita a la clàusula 11.9 del plec de clàusules
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta
15 dies a comptar del següent de l'obertura de les proposicions.
Modalitat de presentació d'ofertes
Únicament mitjançant presentació electrònica descrita a la clàusula onzena
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15508353&cap=Reus%20Esport%20i%20Lleure%20SA

del

plec

Obertura d’ofertes
Es garantirà, mitjançant dispositiu electrònic («presentació telemàtica d’ofertes»), que l’obertura de les
proposicions no es realitzarà fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, d’acord amb l’article 159
de la LCSP, pel que no se celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes.
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S'utilitzen comandes electròniques: No procedeix.
S'accepta la facturació electrònica i pagament electrònic: Sí
Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà
8

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Recursos: Previst a la clàusula quarantena del plec.
Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: No procedeix.

Aquest anunci va ser aprovat per l’òrgan de contractació el 13/08/2021
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