AJUNTAMENT DE CADAQUÉS Silvi Rahola, 2
Empordà) Tel: 972258200

- 17488 Cadaqués (Alt

Fax: 972258074

ANUNCI
d’obres (Exp. núm. 2288/2017).
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Cadaqués
b) Número d’identificació: 170320004
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria i Urbanisme
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d’expedient: 2288/2017
2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Cadaqués

b) Domicili: C/ Silvi Rahola, 2
c) Localitat i Codi Postal: 17488 Cadaqués
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972258200
f) Adreça electrònica: cristina@cadaques.cat
g) Adreça d’internet del Perfil del contractant: http://www.cadaques.cat
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Tota la documentació està
disponible a la Plataforma de l’EACAT

- Plataforma de Serveis de contractació

pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&reqCode=vie wDetail&idCap=9258362&

i)

I en el Perfil del contractant: http://www.cadaques.cat

j)

Horari d’atenció: Matins de dilluns a divendres laborals de 9:00 a 14:00 hores.

3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: obres projecte de recalçat de fonamentació,
consolidació de la solera de paviment i reparació de danys ocasionats en el Pavelló
Municipal “Es Quatre Camins” de Cadaqués
b) Admissió de Pròrroga: NO
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: NO
d) Lloc d'execució: Carretera Cap de Creus, s/n - Cadaqués - 17488
e) Termini d'execució: 11 setmanes
g) Codi CPV: 45212200-8
f) Codi NUTS: ES512
4. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: per urgència
b) Procediment: obert simplificat
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c) Criteris d'Adjudicació: criteris automàtics: Oferta econòmica més avantatjosa
i reducció de termini d’execució de les obres.
5. Pressupost de licitació

a)

Valor estimat del contracte: 220.438,04 euros. IVA exclòs.

b) Pressuposat base de licitació: Import Net: 220.438,04€. IVA (21%): 46.291,99€
- Import total: 266.730,03 euros.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides: Definitiva (5%) del preu final ofert per l’adjudicatari (sense IVA).
8. Requisits específics del contractista:

a)

Classificació:
Grup C Subgrup 4 categoria 1 (d’acord amb l’article 159.4 de la LCSP.

b) Solvència econòmica financera:


Volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels tres últims
conclosos, per import, com a mínim, de 450.000 €. S’acreditarà amb la
presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el
seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i
comptes anuals degudament legalitzats.



Pòlissa de responsabilitat civil: Caldrà que l’adjudicatària mantingui en vigor,
civil per import mínim assegurat de 600.000 € per sinistre. En qualsevol
moment durant el període del contracte l’òrgan de contractació podrà
demanar la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents
a l’esmentada pòlissa. L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració
d’infracció o falta greu amb els efectes previstos a l’article 202.3 de la LCSP en
relació a l’incompliment de les condicions especials d’execució, responent de les
mateixes a través de la garantia definitiva.

c) Solvència tècnica:
Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a
les que constitueixen l’objecte del contracte mitjançant aportació de certificats
de bona execució acreditatius dels treballs realitzats en el curs dels darrers 5 (cinc)
anys, sempre i quan l’empresa acrediti haver executat projectes d’aquestes
característiques per import mínim acumulat de
300.000€ (iva exclòs).
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Els certificats de bona execució hauran d’incloure, com a mínim, les dades següents:

- Una breu descripció del projecte on es pugui comprovar que es tracta d’un
projecte de tipologia igual o similar al de l’objecte d’aquests plecs.

- l’import del projecte executat i el lloc on s’ha portat a terme.
- Especificar si es va executar segons les regles que regeixen la professió i es
van dur a bon terme i amb normalitat.

- Els certificats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes.
L’empresa que no pugui acreditar capacitat d’obrar o la suficient solvència econòmica i
tècnica,
no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment i serà exclosa.
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb
antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica
mitjançant l'acreditació de la concurrència d’algun dels mitjans contemplats als
apartats b), c), d), e) i f) de l’article 88.1 LCSP. En cas que es justifiqui a través dels
criteris establerts a la lletra d) caldrà també la justificació conjuntament a través
d’algun dels criteris establerts en els altres apartats ( b), c), e) o f) ).
Els mitjans contemplats a l’esmentat precepte, són, segons transcrivim literalment, els
següents:

b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no
integrats a l’empresa, dels quals aquesta disposi per a la execució de les obres
acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit per

c)

Títols acadèmics i professionals del empresari i dels directius de l’empresa i, en

particular, dels responsable o responsables de les obres així com dels tècnics
encarregats directament de la mateixa, sempre i quan no s’avaluïn com a criteri
d’adjudicació.

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l’empresari
podrà aplicar al executar el contracte.

e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de
directius durant els tres darrers anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent quan li sigui requerit per part dels serveis que depenen
de l’òrgan de contractació.

f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
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per a la execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent quan li sigui requerida per part dels serveis que depenen de l’òrgan de
contractació.
9. Condicions especials d’execució
Condicions especials d’execució de caràcter social (art. 202 LCSP) – Manteniment de les
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
No.
11. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació

en

la

Plataforma

de

Contractació

Pública

de

l’EACAT:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&reqCode=vie wDetail&idCap=9258362&
b) Modalitat de presentació: telemàtica mitjançant sobre Digital Únic (clàusula
8.1 de PCAP).
12. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Cadaqués
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
c) L’acte d’obertura de les proposicions és realitzarà en acte públic.
13. Despeses d’anuncis

14. Recursos
a) Recurs potestatiu de resposició davant l’òrgan de contractació, la Junta de Govern Local,
en el termini d’un mes.
b)Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea
No.
Cadaqués, 5 de desembre de 2018
L’alcalde,
(document signat electrònicament al marge)
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