ARRANJAMENT DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS 2018

INFORME

1. Necessitats de l’Ajuntament a les que es pretén donar satisfacció mitjançant aquest contracte:
les necessitats que han de cobrir-se amb aquest contracte consisteixen en la substitució del
paviment asfàltic en mal estat de diversos carrers i camins de la ciutat d’Amposta. L’objecte del
contracte és la concreció dels preus unitaris que el licitadors hauran d’igualar o disminuir en la
seva oferta i que serviran per determinar el preu de cada encàrrec realitzat per l’Ajuntament
segons les necessitats que puguin sorgir durant la durada del contracte. El contracte no obligarà
a l’Ajuntament d’Amposta a sol·licitar un número determinat d’encàrrecs, sinó que aquestes
seran requerits segons les necessitats.

2. Procediment de licitació que es proposa: el valor estimat del contracte ascendeix a 90.909,09 €.
Per la seva quantia, el procediment de licitació que es proposa és l’obert simpliﬁcat. El contracte
no està subjecte a regulació harmonitzada per no superar el llindar establert a l’article 20 apartat
1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

3. Exigència de classiﬁcació dels licitadors: no procedeix en tractar-se d’un contracte d’obres amb
valor estimat (VEC en endavant) inferior a 500.00,00 € (article 77.1.a) de la LCSP).

4. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica i ﬁnancera, que es proposa que siguin
exigibles als licitadors en funció del contracte a realitzar:
4.1. La solvència econòmica i ﬁnancera, d’acord amb l’article 87 de la LCSP s’acreditarà mitjançant
la presentació d’un dels documents següents:
• Xifra global de negocis o volum anual de negocis referent al millor exercici dels tres últims
anys d’import igual o superior a una vegada i mitja el VEC. Aquest requisit de solvència
permetrà conèixer la capacitat ﬁnancera de l’adjudicatari per executar les obres. El volum
anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovades i
dipositades al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en dit registre i, en cas contrari,
per les dipositades en el registre oﬁcial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
• Justiﬁcant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
per import igual o superior al VEC. Amb aquest requisit es pretén garantir les possibles
indemnitzacions que se’n derivarien del risc inherent a l’execució d’aquest tipus d’obra.

L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certiﬁcat expedit per l’assegurador, en
el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i
mitjançant el compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de la mateixa per
garantir que sigui vigent durant tota la durada del contracte.
En tot cas, l’inscripció al Registre Oﬁcial de Licitadors i Empreses Classiﬁcades del Sector Públic i/o
al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya servirà com a mitjà
d’acreditació de les condicions de solvència econòmica i ﬁnancera requerides (art. 77.2 de la
LCSP), sempre i quan allí estiguin contemplades.

4.2. La solvència tècnica i professional, d’acord amb l’article 88 de la LCSP s’acreditarà mitjançant
la presentació dels documents següents:
• Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys, avalada per certiﬁcats de
bona execució. Aquests certiﬁcats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les
obres i precisaran si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i
si es van portar normalment a bon terme. Per acreditar la solvència tècnica mitjançant
aquests certiﬁcats caldrà que el licitador acrediti la realització satisfactòria d’obres del
mateix grup o subgrup de classiﬁcació que el corresponent al contracte, l’import anual de
les quals acumulades en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat
mitja del contracte que en aquest cas es correspon al VEC. Aquest requisit permetrà
acreditar que l’adjudicatari disposa de l’experiència i coneixements suﬁcients per complir
l’objecte del contracte.
• Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució dels treballs a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent i que
inclourà, com a mínim:
Maquinària:
-

1 motonivelladora

-

1 corró vibratori

-

Equip complet paviment asfàltic

Material:
-

Proposta de subministrament per àrids i emulsió bituminosa

Personal tècnic:
-

1 Cap d’obra amb experiència mínima acreditada en l’execució d’obres similars de 5
anys

-

1 Encarregat amb experiència mínima acreditada en l’execució d’obres similars de 5
anys

Aquest requisit permetrà acreditar que l’adjudicatari disposa de la capacitat empresarial i
mitjans suﬁcients per complir l’objecte del contracte.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica i ﬁnancera i tècnica
mitjançant l’acreditació de disposar de la classiﬁcació següent:
Grup
G

Subgrup
4

Categoria
a

5. Condicions especial d’execució del contracte: de les previstes a l’article 202 de la LCSP, per la
tipologia del seu objecte, es convenient l’aplicació de la condició social següent: l’adjudicatari
haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col•lectius sectorials i territorials aplicables. L’Ajuntament s’imposa, en la mesura de els
seves possibilitats, la obligació de garantir el compliment dels convenis col•lectius aplicables als
treballadors de les empreses adjudicatàries de contractes públics.

6. Criteris de valoració de les ofertes: els criteris de valoració de les ofertes que es proposa,
d’acord amb el que disposa l’article 145 de la LCSP, i tenint en compte l’apartat b de l’article 159
de la LCSP (en tractar-se d’un procediment obert simpliﬁcat) són:

Criteris avaluables mitjançant formules matemàtiques (100%)
a) Preu, ﬁns 80 punts. La puntuació econòmica es valorarà de forma individual per cada preu
unitari deﬁnit. El resultat serà proporcional a totes les ofertes presentades, segons la
relació de punts a atorgar d’acord amb la següent ponderació i la formula assenyalada a
continuació:

Núm.

Ut

1.1

m2

CAPÍTOL/PARTIDA

Preu
màxim

Ponderació (n)

0,21 €

5

4,89 €

5

01 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 1

1.2

m3

Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora de càrrega automàtica de runes sobre camió i escombrat i
neteja de la superﬁcie fresada
Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega
mec.,rec.5-10km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 5 i ﬁns a 10 km

1.3

m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics
inerts,1,15t/m3,LER 170103
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,88 €

5

Escarif.+compac.+ niv. terr.nat.h<10cm,mec.
Escariﬁcació, compactació i nivellació del terreny natural ﬁns a 10
cm de profunditat, amb mitjans mecànics.

1,10 €

5

Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió
12t,rec.5-10km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i ﬁns a 10 km

5,93 €

5

Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica especíﬁca per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

0,52 €

2

Reg adher.,emul.bitum.catiònica ECR-2 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-2, amb dotació 1 kg/m2

0,40 €

5

57,22 €

20

54,37 €

10

Col·locació de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400,col.mort.
Col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

36,98 €

5

Subministrament de bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa
abat.pas D=600mm,D400,col.mort.
Subminitrament de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

77,98 €

5

02 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 2
2.1

2.2

m2

m3

03 ASFALTAT
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

m2

m2

t

t

ut

ut

Paviment mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.granític estcompact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
B35/50 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
Paviment mesc.bit.AC 16 surf B60/70 D (D-12),granul.calcari estcompact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B60/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

3.7

3.8

ml

ml

Formació de pas de vianants elevat 2+4+2(rampa+zona
plana+rampa)realitzat amb mescla asfàltica en calent, de 10cm
d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència i la pavimentació del mateix.
Formació de pas elevat de vianants realitzat amb mescla asfàltica en 254,72 €
calent, de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el
reg d'adherència, i la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m de rampa de pujada, 4m de zona plana i 2m de rampa
de baixada.
Formació de pas de vianants elevat 2+6+2(rampa+zona
plana+rampa)realitzat amb mescla asfàltica en calent, de 10cm
d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència i la pavimentació del mateix.
Formació de pas elevat de vianants realitzat amb mescla asfàltica en 329,15 €
calent, de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el
reg d'adherència, i la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m de rampa de pujada, 6m de zona plana i 2m de rampa
de baixada.

10

10

04 SENYALITZACIÓ
4.1

m

Pintat faixa discontínua 10cm 2/1,reﬂectora,màquina
Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reﬂectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,67 €

2

0,84 €

2

4.2

m

Pintat faixa contínua 10cm,reﬂectora,màquina
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reﬂectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

4.3

m

Pintat faixa transv.contínua 50cm,reﬂectora,màquina
Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura reﬂectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,24 €

2

Pintat faixes superﬁcials,reﬂectora,màq.accionament manual
Pintat sobre paviment de faixes superﬁcials, amb pintura reﬂectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

8,34 €

2

2,00%

Aquesta
partida no
es pot modiﬁcar

4.4

m2

05 MESURES DE SEGURETAT I SALUT
5.1

%

Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes
tindran un valor del 2% del PEM executat.
Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.

Puntuació (P) = 0,8 x (

(PL1-Of1) x n1
(PL1-Ofm1)

+

(PL2-Of2) x n2
(PL2-Ofm2)

+

... )

Essent:
P = Puntuació licitador
PL = Preu unitari màxim licitació de cada concepte
Of = Preu unitari ofertat per cada concepte
Ofm = oferta mínima presentada per cada concepte
n = valor de la ponderació corresponent de cada concepte

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior a l’indicat al de la licitació.

En quant a les baixes temeràries s'estarà al que disposa l'article 149 de la Llei de contractes
de sector públic i 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

La determinació de les temeritats es farà a partir de les ofertes homogeneïtzades de totes
les empreses presentades que es calcularà d’acord amb la següent formula:

Oferta Homogeneïtzada =

n1 x PEM licitació x Of1
100 x PL1

+

n2 x PEM licitació x Of2
100 x PL2

+ ...

b) Termini de garantia, ﬁns 20 punts. Es valorarà a raó de 10 punts per cada any d’ampliació
sobre la garantia mínima de 12 mesos.

7. Valor estimat del contracte: d’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte
ascendeix a 90.909,09 €, equivalent a l’import total del contracte exclòs l’IVA.

En compliment de l’article 116 de la LCSP s’adjunten quadres de preus de mà d’obra, materials i
maquinària, que són els costos directes que composen els preus unitaris deﬁnits. Tots els preus
unitaris seran incrementats per:

Despeses de Seguretat i Salut
Despeses Generals
Beneﬁci Industrial
IVA vigent

2%
13%
6%
21%

8. Pel tipus de contracte no és factible la divisió en lots ja que les unitats d’obra deﬁnides
exigeixen la seva execució conjunta i, d’altra banda, tampoc es possible la lotització per sectors o
zones en no conèixer ni tenir deﬁnides a priori les actuacions a realitzar.

Amposta, 25 d’octubre de 2018

Miriam Carrero Gil
Serveis Tècnics Municipals

