ANUNCI
De l’Ajuntament d'Olèrdola pel qual es fa pública la licitació del contracte d’obres de
reparació de flonjalls del paviment asfàltic i senyalització al municipi d’Olèrdola.
1 Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament d'Olèrdola.
Número d’identificació: 814580001.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Olèrdola
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: X2020001211

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

Entitat: Ajuntament d'Olèrdola.
Domicili: Av. Carrerada, 31-33, Moja
Localitat i codi postal: Olèrdola CP: 08734.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 938903502
Adreça electrònica: olerdola@olerdola.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&id
Cap=7839926
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.
3

Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: realització de les obres de reparació de flonjalls del paviment asfàltic i
senyalització al municipi d’Olèrdola.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lot i número de lots: Sí (2 lots)
d) Lloc d'execució: Olèrdola
.
e) Termini d'execució: Lot 1 de 3 mesos, Lot 2 de 2 mesos.
g) Codi CPV: 45233142-6 Treballs de reparació de carreteres.
h) Codi NUTS: ES511.
4 Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5 Pressupost de licitació:

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat total de 622.495,38 euros,
dels quals corresponen 538.219,60 euros pel Lot 1 (IVA inclòs), i de 84.275,78 euros (IVA inclòs)
pel Lot 2. L’IVA que correspon aplicar és del 21%.
Pressupost
LOT 1: Reparació de ferms
LOT 2: Senyalització

SENSE IVA
444.809,59€
69.649,40€

21% IVA
93.410,01€
14.626,37€

TOTAL AMB IVA
538.219,60€
84.275,78€

6 Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 526.806,01 euros, IVA exclòs.
Aquest valor es divideix en els dos lots de la manera següent:
LOT 1: Reparació de ferms
El valor estimat del lot 1 del contracte és de 455.485,02 €, IVA exclòs, que es desglossa
de la manera següent:
-

Pressupost total de l’obra:
Modificacions amidaments i preus contradictoris (2,4%):

444.809,59 €
10.675,43 €

LOT 2: Senyalització
El valor estimat del lot 2 del contracte és de 71.320,99 €, (IVA exclòs), que es desglossa
de la manera següent:
-

Pressupost total de l’obra:
Modificacions amidaments i preus contradictoris (2,4%):

7 Admissió de variants: No
8 Garanties:
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
9 Requisits específics del contractista:
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Classificació empresarial:
LOT 1: Reparació de ferms

69.649,40 €
1.671,59 €

-

Grup G Vials i pistes, subgrup 4, categoria 4 (entre 840.000 i 2.400.000€)

LOT 2: Senyalització
-

Grup G Vials i pistes, subgrup 5, categoria 3 (entre 360.000 i 840.000 €)

S’haurà d’aportar el certificat de la classificació vigent.
Disposar de la solvència següent:
b) Solvència econòmica i financera:
-

Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix cadascun dels lots del contracte en el
que es liciti, referit al millor exercici dins dels tres últims, per import igual o superior al
pressupost de licitació anual (pressupost actuació/termini execució obres x 12 mesos).
S’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil i
declaració de l’empresari indicant volum de negocis.
Si, per una raó justificada, l’empresa no està en condicions de presentar les referències
sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació de la solvència econòmica
financera per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels previstos en l’article 87 de la
LCSP.

c) Solvència professional o tècnica:
-

Realització d’almenys 3 obres similars executades en el curs dels últims 5 anys amb un import
mínim de 450.000 € (IVA exclòs) en el cas del LOT 1, i d’un import mínim de 70.000 € (IVA
exclòs) en el cas del LOT 2.
En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior a 5 anys,
aquest requisit no li serà d’aplicació. En aquest cas, caldrà aportar una declaració en què
s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a l’execució de les
obres, adjuntant la documentació acreditativa pertinent per justificar que és suficient per a la
realització de les obres concretes del lot o lots pels quals es liciti.

-

Personal tècnic:
o LOT 1: un cap d’obra amb la categoria professional mínima d’arquitecte tècnic o
enginyer tècnic, i un encarregat d’obra amb un mínim de 3 anys d’experiència en
aquest tipus d’obres.
o LOT 2: un encarregat d’obra amb un mínim de 3 anys d’experiència en aquest tipus
d’obres.

La documentació requerida per acreditar la solvència és:

a) Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat emès per
aquest, o a falta d’aquest certificat, mitjançant la declaració de l’empresari, acompanyada dels
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació Aquests certificats
indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i precisaran si es van realitzar
segons les normes per les quals es regeix la professió i es van dur a bon terme.
b) Títols acadèmics i professionals del cap d’obra i currículum de l’encarregat.
10 Criteris d’adjudicació:
Els criteris següents s’aplicaran independentment per cadascun dels lots.
1. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (75 %)
Oferta econòmica: Màxim 65 punts
Ampliació del termini de garantia : Màxim 10 punts
Aquests criteris s’aplicaran per cadascun dels dos lots.
2. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (25 %)
LOT 1: REPARACIÓ DE FERMS
Es presentarà una memòria tècnica, que inclogui tots o alguns dels punts següents. La puntuació
màxima de 25 punts es distribuirà en funció dels apartats i criteris següents:
a) Programa de treball i termini justificat (Fins a 5 punts):
b) Coneixement de l’obra (Fins a 5 punts):
c) Per l’elaboració de l’estudi d’actuació i anàlisi de les interferències en el funcionament del sector
d’influència de l’obra (Fins a 5 punts):
d) Per disposar de la implantació d’un pla de gestió ambiental (Fins a 5 punts):
e) Reutilització de materials reciclables (Fins a 5 punts):
LOT 2: SENYALITZACIÓ
Es presentarà una memòria tècnica. La puntuació màxima de 25 punts es distribuirà en funció dels
apartats i criteris següents:
a) Programa de treball i termini justificat (Fins a 5 punts):
b) Coneixement de l’obra (Fins a 10 punts):
c) Per l’elaboració de l’estudi d’actuació i anàlisi de les interferències en el funcionament del sector
d’influència de l’obra (Fins a 10 punts):
CONDICIÓ GENERAL: per a què les millores es tinguin en compte, cal especificar que totes les
millores i propostes de l’ofertant no tindran un cost addicional per l’obra.

11 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Les establertes en la clàusula 2.2 dels Plecs de Clàusules administratives particulars.
12 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals des de la publicació de l’anunci al perfil de
contractant.
b) Presentació d’ofertes: presentació electrònica
c) Documentació que cal presentar: l’establerta en els Plecs de Clàusules administratives
particulars.
d) Idioma de les ofertes: qualsevol de les llengües cooficials a Catalunya.
e) Adreça de presentació d’ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
idCap=7839926

Olèrdola, 23 d’octubre de 2020
L’alcalde,
Lucas Ramírez Búrdalo

