Expedient: 2019/623/02.08.01 -Contractació d'obres
ANUNCI
De conformitat amb l’acord adoptat pel ple de la Corporació, en sessió de data 27 de novembre de 2019, s’efectua convocatòria per
mitjà de procediment obert simplificat, pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, per a
l’adjudicació del contracte d’obres relatiu a INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL D’ALCOLETGE, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a)

Organisme. AJUNTAMENT D’ALCOLETGE.

b)

Dependència que tramita l'expedient. SECRETARIA

c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència. AJUNTAMENT D’ALCOLETGE.
2) Domicili. c/ Sitjar, 2.
3) Localitat i codi postal. ALCOLETGE. 25660.
4) Telèfon. 973196011.
5) Telefax.973196065.
6) Correu electrònic. ajuntament@alcoletge.cat; mjpena@alcoletge.cat.
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant. www.alcoletge.cat
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació. Fins data de presentació ofertes.
d) Número d'expedient. Plataforma simplifica. 2019/246/02.08.01.
2. Objecte del Contracte: URBANITZACIÓ DEL CARRER PARAL·LEL I CAMÍ DE L’URGELL
a)

Tipus. OBRES.

b)

Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats. No.

c)

Lloc d'execució:
1) Domicili: carrer Mirador del Segrià, 5.
2) Localitat i codi postal. ALCOLETGE. 25660.

d)
e)
f)
g)
h)

Termini d'execució (clàusula 7a del plec): 3 mesos.
Admissió de pròrroga: Si.
Establiment d'un acord marc: No
Sistema dinàmic d'adquisició : No
CPV (Referència de nomenclatura).
45212200-8. Treballs de construcció d’instal·lacions esportives

3. Procediment i tramitació:
a)

Procediment. OBERT.

b)

Tramitació. SIMPLIFICADA

c)

Subhasta electrònica. No

d) Criteris d'adjudicació. Clàusules 10a del plec.



Puntuació: De 0 a 5 punts.



Valoració del criteri preu: Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la
proposta que ofereixi el percentatge de baixa més elevat. A la resta de proposicions
econòmiques s’assignarà puntuació de forma proporcional, a partir d’aquella
assignació, aplicant una regla de tres simple directa. Es tindran en compte dos
decimals. En cap cas la quantitat ofertada superarà la fixada al pressupost de licitació.

Criteri B. MILLORES TÈCNIQUES.


Puntuació: De 0 a 80 punts.



Valoració del criteri millores:
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Criteri A. PREU.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Puntuació
(si s’ofereix la
millora)

Millores tècniques definides en el projecte
(Obres complementàries descrites en projecte)

1.
2.
3.

Capítol 01.01.Murets i entorn
Capítol 01.02.Paviment perimetral
Capítol 01.06. Equipaments esportius

Pressupost de
licitació de les
millores
(Inclou
BI+DG+
IVA)
28.715, 45
21.356, 31
21.833, 20

Puntuació màxima assolible

32 punts
25 punts
23 punts
80 punts

Consideracions per a la puntuació:
a)

Si es proposa la seva realització en els termes descrits al plec / projecte: S’atorgarà
la puntuació indicada en funció de la millora/obra complementària proposada,
sempre que es donin les condicions següents:
Els licitadors que, en el seu cas, proposin l’execució de les millores descrites,
ho hauran de fer per ordre estricte en què figuren en la descripció anterior,
tenint en compte la seva prioritat a nivell tècnic i per necessitats de l’equipament.
Així doncs, NO S’ATORGARÀ PUNTUACIÓ al licitador que ofereixi realitzar
la millora següent si no ha proposat, també, la realització de la millora anterior o
anteriors.
Per tant, per tal de procedir a l’assignació de puntuació per aquest criteri, els
licitadors hauran de proposar necessàriament les millores en els termes
següents:


Millora 1: Murets i entorn. Puntuació assignada: 32 punts.



Millora 1 + Millora 2. Murets i entorn + Paviment perimetral.
Puntuació assignada: 57 punts.



Millora 1 + Millora 2 + Millora 3: Murets i entorn + Paviment
perimetral + Equipaments esportius. Puntuació assignada: 80 punts.

En cas que es proposi la realització de millores sense atendre l’ordre abans
establert NO S’ASSIGNARÀ PUNTUACIÓ AL LICITADOR per aquest
concepte. No obstant això, en cas que el licitador de què es tracti sigui, finalment,
l’adjudicatari de l’actuació, haurà de realitzar la millora que hagués proposat sense
cost addicional per l’Ajuntament.
TOTES les millores seran oportunament CERTIFICADES però el cost econòmic
per a l’Administració serà zero.
b)

Igualment, en cas que no es proposi la realització de cap millora, o es proposa la
realització de millores diferents a les descrites o en termes diferents als indicats en
el punt anterior, la puntuació serà 0.
No obstant això, en cas que el licitador de què es tracti sigui, finalment,
l’adjudicatari de l’actuació, haurà de realitzar la millora que hagués proposat sense
cost addicional per l’Ajuntament.
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Criteri C. SERVEI DE MANTENIMENT DE LA GESPA INSTAL·LADA.


Puntuació: De 0 a 10 punts.



Valoració del criteri manteniment de la gespa instal·lada:


Es valorarà la proposta del licitador del manteniment anual de la gespa artificial
del camp de futbol instal·lada que haurà d’incloure necessàriament dues
operacions anuals (cada 6 mesos) amb el següent detall:
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Verificació de la superfície de la gespa artificial, neteja i desherbat
químic.
Verificació de l’encolat de les juntes i el seu arranjament, si es
necessari.
Raspallat amb maquinària específica per no danyar la gespa.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Verificació dels ancoratges i punts d’unió del sistema de reg i drenatge,
així com dels equipament esportius, xarxes i tanques.
Redistribució, compactat i reomplert del sílice i cautxú (incloent el seu
subministrament).

Assignació de puntuació: Es valorarà aquest criteri assignat la màxima puntuació
possible (P) a la proposta que ofereixi aquest manteniment durant el major període
de temps, expressat en anys enters (XMAX). La resta es determinarà
proporcionalment, en funció de la proposta amb major puntuació.
En cap cas es valorarà cap proposta de manteniment de la gespa instal·lada
per un període inferior a 1 ANY. No obstant això si el licitador que resulti
adjudicatari hagués proposat un servei de manteniment per una durada inferior a 1
any, l’haurà de realitzar en els termes en què l’hagi proposat sense cost per a
l’Ajuntament.
La realització, en el seu cas, d’aquest servei de manteniment proposada pel
licitador, serà a COST ZERO per l’Ajuntament.

Criteri D. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA .


Puntuació: De 0 a 5 punts.



Valoració del criteri ampliació termini garantia:
a)
b)
c)
d)

Ampliació del termini inicial en 6 mesos: 1 punt.
Ampliació del termini inicial en 12 mesos: 2 punts.
Ampliació del termini inicial en 18 mesos: 3 punts.
Ampliació del termini inicial en 24 mesos: 5 punts.

El període de garantia total de l’obra serà el següent: 6 mesos + ampliació proposada pel
licitador.
4. Valor estimat del contracte: 475.101, 30 €, segons el següent detall:





Import de l’actuació a realitzat (Iva exclòs):
Import de les eventuals modificacions (15%):
Millores susceptibles d’execució:
TOTAL VEC:

350.605, 51 €
52.590, 83 €
71.904, 96 €
475.101, 30 €

5. Pressupost base de licitació:424.232, 67 € ( IVA inclòs )
6. Garanties exigides.
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
7. Requisits específics del contractista: Els que es determinen en el plec de clàusules.
a) Classificació (grup, subgrup i categoria) :


No s’exigeix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Si. Clàusula 8a del plec de clàusules.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

b) Modalitat de presentació. Presencial.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Alcoletge.
2. Domicili. C/ Sitjar, 2
3. Localitat i codi postal. ALCOLETGE. 25660.
4. Adreça electrònica: ajuntament@alcoletge.cat; mjpena@alcoletge.cat
i) Admissió de variants: No / Admissió de millores: Si.
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a) Data límit de presentació. 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació en el perfil del
contractant. Si el darrer dia cau en dissabte o dia festiu, el termini esmentat s’ajornarà fins el primer dia hàbil
següent.
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9. Obertura d'ofertes: Clàusula 15a del plec.
a)
b)
c)

Obertura sobre A (documentació administrativa). Acte no públic. 1r dia hàbil següent a comptar des de
la finalització del termini de presentació de les ofertes.
Obertura sobre B (proposició economia i documentació quantificable de forma automàtica). Acte públic.
Posteriorment a l’obertura del sobre A. Dia i hora: Es comunicarà als licitadors per via telemàtica/correu
electrònic i a través del perfil del contractant.
Adreça obertura ofertes: Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alcoletge. c/ Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE.

Alcoletge, a data de signatura electrònica
L’alcalde,
Josep Ma. Gras Charles
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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