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Informe en relació a la contractació de les obres per la millora i reasfaltat de
diversos carrers del municipi de Fornells de la Selva.

1.

ANTECEDENTS

Atès que en data 25 de maig d’enguany, es va signar el Conveni de delegació entre el
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Fornells de la Selva per l’exercici de
les competències municipals de contractació de diverses obres al municipi de Fornells
de la Selva.
Vist que, dins el marc d’aquest conveni de delegació, és necessari licitar la
contractació de les obres del projecte Millora de l’accessibilitat, mobilitat i
infraestructures urbanes del carrer Isaac Albéniz, i del projecte anomenat Reasfaltat i
diferents actuacions al carrer Indústria, Crta. De Palau i rotonda Pompeu Fabra,
d’acord amb les especificacions dels projectes executius.
2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

A dia d’avui, és necessari procedir a la contractació de les obres per la millora i
reasfaltat de diversos carrers del municipi de Fornells de la Selva, i en concret
del projecte Millora de l’accessibilitat, mobilitat i infraestructures urbanes del carrer
Isaac Albéniz, i del projecte anomenat Reasfaltat i diferents actuacions al carrer
Indústria, Crta. De Palau i rotonda Pompeu Fabra, d’acord amb les especificacions
dels projectes executius.

3.

DIVISIÓ EN LOTS

El contracte es divideix en els lots següents:

Núm. Lot

Objecte

LOT 1

Millora de l’accessibilitat, mobilitat i infraestructures
urbanes del carrer Isaac Albéniz

LOT 2

Reasfaltat i diferents actuacions al carrer Indústria,
Crta. De Palau i rotonda Pompeu Fabra.
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4.

JUSTIFICACIÓ DEL PREU
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Determinació del preu: A tant alçat.
Valor estimat del contracte:

V.E.C.
Núm. Lot

Objecte

PREU CONTRACTE

LOT 1

Millora de l’accessibilitat, mobilitat i infraestructures urbanes del carrer
Isaac Albéniz

LOT 2

Reasfaltat i diferents actuacions al carrer Indústria, Crta. De Palau i
rotonda Pompeu Fabra.

204.899,25 €

TOTAL V.E.C

298.086,51 €

93.187,26 €

Pressupost base de licitació:

PRESSUPOST CONTRACTE
Núm. Lot

PRESSUPOST CONTRACTE

TOTAL Pressupost
Contracte
(amb IVA)

IVA 21%

LOT 1

93.187,26 €

19.569,32 €

112.756,58 €

LOT 2

204.899,25 €

43.028,84 €

247.928,09 €

TOTAL

298.086,51 €

62.598,17 €

360.684,68 €

El pressupost base de licitació es desglossa en:
LOT 1

LOT 2

PEM

78.308,62 €

172.184,24 €

13% B.I.

10.180,12 €

22.383,95 €

6% D.G.

4.698,52 €

10.331,05 €

Total

93.187,26 €

204.899,25 €

21% IVA

19.569,32 €

43.028,84 €

Total

112.756,58 €

247.928,09 €
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5.

DURADA DEL CONTRACTE
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Termini d’execució:
LOT 1: 1 mes
LOT 2: 1 mes
Possibilitat de pròrroga: No

6.

MODIFICACIONS

No se’n preveuen .
7.

SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

Acreditació de la solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
1. Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de
l’activitat de l’empresari, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any. L’import
mínim que s’ha de complir és el següent:
LOT 1

139.780,89€

LOT 2

307.348,88 €

Acreditació de la solvència tècnica o professional

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb el
mitjà següent:
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1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats
han d’indicar l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar
si es van realitzar segons les regles de les quals es regeix la professió i es van
porta normalment a bon terme; si s’escau, aquests certificats han de ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. El
requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució
ha de ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte o de la seva
anualitat mitjana si aquest valor és inferior al valor estimat del contracte. L’import
mínim que s’ha de complir és:
LOT 1

65.231,08 €

LOT 2

143.429,48 €

Quant el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no haurà de complir aqueta
mitjà de solvència tècnica.
Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per
participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la
informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.
Classificació empresarial:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a
continuació o una de superior:
LOT 1:
Grup: G
Subgrup: 6
Categoria: 1
LOT 2:
Grup: G
Subgrup: 4
Categoria: 2
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Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
- - El Delegat/ada d’Obra per part del contractista ha d’estar en possessió del grau
d’Enginyeria tècnica o grau d’ Arquitectura tècnica, o titulació equivalent en efectes
professionals i acadèmics, i justificar una experiència continuada mínima de 3 anys
com a delegat d’obra.
- El cap d’obra per part del contractista ha d’estar en possessió del grau d’Enginyeria
tècnica o grau d’ Arquitectura tècnica, o titulació equivalent en efectes professionals i
acadèmics i justificar una experiència continuada mínima de 3 anys com a cap d’obra.
- El responsable de seguretat i salut ha d’estar en possessió del títol de tècnic
superior en prevenció de riscos laborals, especialitat en seguretat en el treball. El
tècnic designat com a cap d’obra podrà coincidir amb el tècnic designat com a delegat
d’obra o amb el tècnic designat com responsable de seguretat i salut, però no podrà
acumular en cap cas les tres funcions.
8.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules SOBRE ÚNIC: fins a 90
punts


Oferta relativa al criteri d’adjudicació preu: fins a 90 punts

L’oferta amb la màxima baixa tindrà 90 punts. La resta d’ofertes es valoraran
d’acord amb la formula següent:
Puntuació = oferta més econòmica x 90 punts
oferta que s'està valorant
 Proposta d’ampliació del termini de garantia:fins a 10 punts
Es valorarà la proposta per part dels licitadors d’ampliació del termini de
garantia establert, fins a un màxim de 10 punts, a raó de 5 punts per cada any
d’ampliació (per sobre del termini de garantia d’1 any establert als presents
plecs), d’acord amb el quadre següent:
Anys de garantia
totals de l’obra

Puntuació

1

0

2

5

3

10

Marcar amb una
creueta la opció
ofertada

5

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Informe: Informe justificació millora i reasfaltat carrers
Fornells de la Selva

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: Y8OXZ-BYLMR-ZO8LR
Data d'emissió: 13 de Setembre de 2021 a les 13:13:59
Pàgina 6 de 6

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/09/2021 14:20

APROVAT
10/09/2021 14:20

Nº EXP.: 2021/7/3072

9.

CONCLUSIONS
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Per tot l'anterior, és necessari procedir a la contractació de les obres per la millora i
reasfaltat de diversos carrers del municipi de Fornells de la Selva.

Document signat electrònicament
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