Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2018 / 5342

ANUNCI

Identificació de l’expedient

Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l’obertura del procediment de licitació en els
termes següents:

Marc Brugat Carreras

1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Tordera.
Número d’identificació: P0828400B.
Dependència que tramita l'expedient: Departament de contractació.
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Administració local.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2018 / 5342.

2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Marçal Vilajeliu Tresserras
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Contracte d'obres de reforma de l'antic hospital dels pobres de Tordera
Règim interior - Contractació
2018 / 5342
1-4-6-1 Contractació d’obres
Anunci de licitació

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera, en sessió ordinària de data 8 de novembre
de 2018, va aprovar l’expedient de contractació de les obres de reforma de l’antic hospital dels
pobres de Tordera,–comprensiu, entre d’altres, del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP).
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13/11/2018 Secretari accidental

Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Codi Classificació
Assumpte

Entitat: Ajuntament de Tordera.
Domicili: Plaça Església, 2.
Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 937643717.
Adreça electrònica: contractacio@tordera.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
Url de validació

efd17435e3384381942fd5f06c38cacd001

Ajuntament https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
de Tordera
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa data que per a la presentació de
proposicions.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Marc Brugat Carreras
Marçal Vilajeliu Tresserras
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3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres consistents en l’adequació interior de l’edifici i l’ampliació de la
seva superfície per tal de millorar-ne l’accés i facilitar la supressió de barreres
arquitectòniques. Es preveu destinar les estances resultants a usos públics relacionats d’una
banda amb la cultura i la dinamització econòmica i d’una altra banda de millora de serveis
municipals.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: No.
d) Lloc d'execució: Tordera, 08490.
e) Termini d'execució: 0 anys, 5 mesos, 0 dies.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45210000-9.
h) Codi NUTS: ES511.
4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Obres.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert simplificat.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

5 Pressupost de licitació
a)
b)
c)
d)

Valor estimat del contracte: 165.289,26 euros, sense IVA.
Pressupost base de licitació: 165.289,26 euros, sense IVA.
Pressupost total: 200.000,00 euros, IVA inclòs.
IVA suportat: 21 %.

6 Admissió de variants
a) No s’admeten variants. Els licitadors que presentin variants seran exclosos.
Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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7 Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Sí, 5 % sobre l'import d’adjudicació, IVA exclòs.
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Marçal Vilajeliu Tresserras
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8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Opcional C-2-2
b) Solvència econòmica i financera:
b.1) Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels 3 últims disponibles, import mínim 200.000 euros/any, sense impostos.
b.2) Assegurança d’indemnització.
Descripció: Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals que cobreixi els riscos
derivats dels treballs, per import mínim de 200.000 euros.
c) Solvència tècnica i professional:
c.1) Treballs realitzats.
Descripció: Relació de les principals obres executades de la mateixa o similar naturalesa que
els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els 5 últims anys. Han
d'acreditar un mínim de 3 obres, per import mínim 200.000 euros per obra, sense impostos.
c.2) Tècnics o unitats tècniques.
Descripció: Declaració en què s'indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan
integrats en l'empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres,
acompanyada dels documents acreditatius corresponents, per la qual cosa haurà d'acreditar
com a mínim 2 persones amb coneixements i competències del mateix àmbit o de diferent
àmbit competencial mitjançant, d'una banda, amb l'aportació de fotocòpies dels títols o bé
certificats emesos pels col·legis professionals conforme estan col·legiats i habilitats per exercir
la professió, i per altra banda, amb l'aportació d'una declaració responsable de compromís
signada per l'empresari i pel personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en
l'empresa com si no, dels quals l'empresa disposarà per a l'execució de les obres.
c.3) Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució.
Descripció: Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en
particular, del responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se
n'encarreguen directament, per la qual cosa haurà d'acreditar com a mínim 2 persones (una
per les funcions de responsable de l'obra i l'altre com a tècnic vinculat a l'obra) amb
coneixements i competències del mateix àmbit o de diferent àmbit competencial mitjançant,
d'una banda, amb l'aportació de fotocòpies dels títols o bé certificats emesos pels col·legis
professionals conforme estan col·legiats i habilitats per exercir la professió, i per altra banda,
amb l'aportació del model TC2 (document oficial relatiu a la Seguretat Social) on constin que
Document signat electrònicament
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els treballadors són per compte aliena i que l'empresa els té afiliats.
9 Criteris d’adjudicació
a) Automàtic: Oferta econòmica, fins a 50 punts.
b) Automàtic: Millora d’ampliació del termini de garantia de l’obra, fins a 50 punts.

13/11/2018 Secretari accidental

10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Les condicions especials d’execució del contracte estan especificades a la clàusula 35 del PCAP i
són les següents:
a) Condicions de tipus social: estabilitat i qualitat laboral.
b) Condicions de tipus social: igualtat de gènere.
c) Condicions de tipus social: inserció laboral.
d) Comprovació dels pagaments als subcontractistes o subministradors.

Marc Brugat Carreras
Marçal Vilajeliu Tresserras
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11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
a) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix la seva publicació.
12 ACP aplicable al contracte
a) Acord sobre Contractació Pública negociat en el marc de l’OMC: No procedeix.
13 Presentació de les ofertes
a) Termini de presentació de proposicions: 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació en el Perfil de contractant. El termini finalitza a les 14:00
hores del darrer dia. Si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al
primer dia hàbil següent. Al Perfil de contractant es publicarà la data final de termini de
presentació de proposicions.
b) Documentació que cal presentar: Especificada a la clàusula 21 del PCAP. Sobre únic.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No s’admeten.
c.2) Presentació Electrònica: Sí, mitjançant licitació electrònica (sobre digital) a l’adreça
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
d) Formats de documents electrònics admissibles: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rtf, .zip
Document signat electrònicament
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Núm. Expedient: 2018 / 5342

Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No.
S’utilitzen les comandes electròniques: No.
S’accepta la facturació electrònica: Sí, obligatori presentar factura electrònica.
S’utilitza el pagament electrònic: Sí.
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No procedeix.
Criteris objectius de selecció dels candidats: No procedeix.
El procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva del
nombre d’ofertes o solucions): No procedeix.

14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Tordera.
b) Lloc: Carrer Sant Ramon, 42, Tordera, 08490.
c) Data i hora: En el termini màxim de 7 dies naturals a comptar del darrer dia del termini de
presentació de proposicions. Es publicarà la data en el Perfil de contractant i es comunicarà a
tots el licitadors en el termini mínim de 48 hores.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
15 Despeses d'anunci
a) La present licitació no genera depeses de publicitat, per tant, l’adjudicatari no ha d’abonar cap
import per aquest concepte.
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Signatura 1 de 2

13/11/2018 Titular Àrea General de Règim
Interior

16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
a) Idiomes admesos: Català i/o castellà.
17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ple Municipal de l’Ajuntament de Tordera.
b) Adreça: Plaça Església, 2, Tordera, 08490.
c) Termini per presentar recurs: Especificat a la clàusula 61 del PCAP. Recurs contenciós
administratiu en el termini de 2 mesos. Recurs de reposició en el termini d’1 mes.
18 Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat
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a) Programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, a data de signatura electrònica
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Així ho disposa i signa Marçal Vilajeliu Tresserras, el 5è tinent d’alcalde per delegació (DA
2016/1625), davant meu, Marc Brugat Carreras, secretari accidental.
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