ANUNCI DE LICITACIÓ D’UN CONTRACTE D’OBRES
DE REFORMA DE L’INTERIOR DE LA CASA DE LA VILA
DE SANT CLIMENT SESCEBES
De conformitat amb l’Acord de Ple de data 12 d’agost de 2019, per mitjà del
present anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert simplificat, per a
l’adjudicació de la CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA
CASA DE LA VILA DE SANT CLIMENT SESCEBES, d’acord amb les
condicions que s’enumeren:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Climent Sescebes
b) Número d’identificació: P1716700H
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Número d’expedient: 201900140
2. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Climent Sescebes
b) Domicili: C/Magre 21
c) Localitat: Sant Climent Sescebes
e) Codi NUTS: ES512
d) Telèfon: 972 563007
e) Fax: 972 419 495
f) Adreça electrònica: ajunt.scs@gmail.com
g) Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes
h) Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13:30 hores.
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: els interessats en el
procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els
plecs i demés documentació complementària, la qual es facilitarà
almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per la presentació
d’ofertes.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: l’objecte del contracte són les obres per a dur
a terme la Reforma interior de la casa de la Vila de Sant Climent
Sescebes, segons projecte d’execució aprovat inicialment en data 29
d’abril de 2019.
b) Divisió per número i lots: no, de conformitat amb l’article 99.3 de la
LCSP, i segons l’informe tècnic d’inici d’expedient emès per l’arquitecte
municipal.

c) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
45200000
d) Lloc d’execució: Sant Climent Sescebes, Casa de la Vila, Ajuntament
de Sant Climent Sescebes.
e) Contracte reservat de conformitat amb la D.A. 4a de la LSCP: no.
4. Durada
-

La durada de les obres serà de 6 mesos a comptar des del dia següent
al de la data de l’acta de comprovació del replanteig.

-

Terminis parcials: no.

5. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: el contracte es tipifica com a contracte
administratiu d’obres d’acord amb el previst als articles 13 i 25 de la
LCSP.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment d’adjudicació: obert simplificat
d) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no.
6. Pressupost de licitació:
a) Pressupost base de licitació: 107.704,52 €, IVA inclòs.
El pressupost base de licitació ascendeix a cent set mil set-cents quatre euros
amb cinquanta dos cèntims (107.704,52 €). Aquest import es desglossa en
vuitanta-nou mil dotze euros (89.012,00 €) de pressupost net, més divuit mil
sis-cents noranta dos euros amb cinquanta-dos cèntims (18.692,52 €) en
concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
b) Valor estimat del contracte: 89.012,00 €, IVA exclòs.
7. Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: si. S’estableix una garantia definitiva del 5% del preu final
ofert, IVA exclòs.
8. Admissió de variants
No s’acceptarà la presentació de variants.
9. Publicitat i perfil del contractant

La present licitació es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sant Climent Sescebes
10. Presentació i Termini de presentació d’ofertes
a) El termini per a la presentació d’ofertes serà de 15 dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
b) Les proposicions hauran de presentar-se en un únic sobre tancat anomenat Sobre
Únic. Denominat “Documentació administrativa general i proposició econòmica per
participar en el procediment obert simplificat per a la contractació de les obres de
reforma de l’interior de la Casa de la Vila de Sant Climent Sescebes” Contindrà la
següent informació:
-Model de declaració responsable (Annex 1 PCAP)
-Model de proposició econòmica (Annex 2 PCAP)
c) La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el perfil de contractant.
d Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
e) Les ofertes es presentaran a la secretaria de l'Ajuntament de Sant Climent
Sescebes, C/magre 21, 17751 amb horari d’atenció al públic dels dies dilluns,
dimecres i divendres de 9:00h a 13:30h.
f) Dins el termini d’admissió, les proposicions també es podran trametre per correu
d'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o en qualsevol de les altres
formes previstes en aquest article. En aquests casos, els empresaris hauran de
justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus o al corresponent
registre i anunciar-la, a l'òrgan de contractació mitjançant, telegrama o correu electrònic
(ajunt.scs@gmail.com) abans de les catorze hores del mateix dia, amb el justificant de
la data i hora d’entrada a l’oficina de correus. Sense la concurrència d'aquests requisits
la proposició no serà admesa si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat
a la finalització del termini assenyalat a l'anunci.

11. Requisits específics del contractista:
De conformitat amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP, s’eximirà als
licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i tècnica. No obstant,

l’òrgan de contractació podrà requerir als licitadors que aportin la documentació
acreditativa
12. Criteris per l’adjudicació del contracte
Atenent al que disposa l’article 159.4 de la LCSP, per a la valoració de les
proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a una pluralitat de criteris
d’adjudicació sobre la bsase de la millor relació qualitat preu i sobre el termini de
garantía.
Les ofertes es valoraran d’acord amb els següents criteris, quantificables mitjançant la
mera aplicación de fórmules, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun
d’ells (fins a 100 punts).


Preu ofertat: millor preu (fins a 90 punts).

A l’oferta económica més baixa respecte del pressupost base de licitació s’atorgarà la
máxima puntuació de 90 punts. Per a la resta d’ofertes, la puntuació s’obtindrà aplicant
la següent fórmula:
Puntuació = (oferta económica més baixa / oferta valorada) X puntuació máxima


Criteris qualitatius: ampliació garantía respecte els 12 mesos marcats en la
clàusula 13 d’aquest PCAP (fins a 10 punts)

-

1 any ampliació garantía = 5 punts

-

2 anys ampliació garantía = 10 punts

13. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Climent Sescebes
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
c) Data: L’obertura de sobres es realitzarà el dia 6 de setembre de 2019.
d) Hora: 10:00h
e) Persones autoritzes a assistir a l’obertura: La mesa de contractació la
constituiran les persones estipulades en el Plec de Clàusules
Administratives.
14. Recursos

Contra la present, es pot interposar alternativament recurs de reposició
potestatiu, en el termini d’un mes, de conformitat amb el que disposen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar
directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que
disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Sant Climent Sescebes, 12 d’agost de 2019.
L’Alcaldessa,
Olga Carbonell Sabartés
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