Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
Soldevila, 18 ( Casa Sullà )
25620 TREMP

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE COMPLEMENTA EL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE CLÀUSULES
GENERALS DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
Aquest Plec es complementa amb el Plec de condicions administratives i amb el Plec
de clàusules administratives generals aprovats pel Consell Comarcal del Pallars
Jussà.

1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec és la execució del " PLA D’ACTUACIONS DE
CONDICIONAMENT I ARRANJAMENT DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DE CAMINS DEL
PALLARS JUSSÀ ", consistent en l'adequació de camins de xarxa municipal de vies
d’accés a nuclis habitats.
El Codi CPV que corresponen a la contractació és: 45211360-0
El Codi CPA que correspon a la contractació és: 54210

2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte són
els següents:
 El Consell Comarcal del Pallars Jussà, participa amb els municipis de la

comarca, a la gestió de la xarxa viària de camins de titularitat municipal d’accés
a nuclis habitats.
 Mitjançant la contractació per procediment obert s’ aconseguirà una millor
oferta de les empreses licitadores.

3) Documents Tècnics de referència per al concurs.
L'obra s'executarà d'acord amb el “ PLA D’ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT I
ARRANJAMENT DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DE CAMINS DEL PALLARS
JUSSÀ” redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Així doncs seran d'obligat compliment tots els documents que formen part:
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memòria
planos
amidaments
Plec de Condicions Tècniques
Plec de Condicions Administratives
Protocol Control de Qualitat
Estudi de Seguretat i Salut.
Instruccions d'obra per part de la Direcció Facultativa, a càrrec de l'Enginyer
Sr. German Palacín Fornons.
I qualsevol altre document que formi part i de l'esmentat projecte tècnic
El criteri de categorització dels documents, serà el que consideri la Direcció
Tècnica d'Obra.
4) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de CENT
VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
D’EURO (108.264,46 €) IVA EXCLÒS.
L'IVA vigent que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de VINT-IDOS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
D’EURO (22.735,54 €).

5) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes del que disposa l'article 88 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el TRLCSP, és de CENT
VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
(108.264,46 €) IVA EXCLÒS.
6) Normativa
La licitació i execució del contracte es regirà pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el TRLCSP, a més de la normativa legal aplicable, pel
present plec, pel Plec de Clàusules Administratives Particulars i pel Plec de
Clàusules Administratives Generals, aprovats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.
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7) Execució de l'obra
L'empresa adjudicataria haurà de realitzar la totalitat dels treballs que es
descriuen al projecte tècnic de l’obra " PLA D’ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT I
ARRANJAMENT DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DE CAMINS DEL PALLARS JUSSÀ.ANUALITAT 2016", redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, i aprovat per decret de presidència el dia 3 de febrer de 2017.
8) Capacitat per contractar
Tal com estableix l'article 54.2 TRLCSP:
" E l s e mpr es ari s ha ura n de co mpt ar , ai xí m atei x , am b l ' ha bilita ció em pre sa ria l o
p ro fes sio nal q ue , si esc a u, sig ui e xigible pe r a l a re alit za ció de l 'ac ti vitat o p re sta ció
q ue co nst it uei xi l'o bjec te del co ntr act e. "

L'article 67 de la TRLCSP estableix que:
" L a cla ssi fi ca ció d e le s e mpre se s e s far à e n func ió de l a se va sol vè ncia , v alor ada
d 'a co rd a mb el q ue es tabl ei xe n el s a rti cles 75 , 76 i 78 , i dete rm i na rà e ls co ntr act es a
l 'a dj udi ca ció p ug ui n co ncór rer o opta r pe r ra ó d el se u obje cte i de la q ua ntia . A aq ue sts
e fe cte s, els co nt ra ctes es di vidi ra n en gr up s ge ne ra ls i s ubg r ups , per la se va pe c uliar
na t ur ales a , i di ns d' aque sts p er categ orie s , e n funció de la se va qua ntia "

Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i
d'actuació, i no est é compreses en cap els casos de excepció assenyalats en
l'article 60 de l TR LCSP.
D'acord amb el TRLCSP, no serà exigible la classificació dels contractes d'obra, el
valor sigui inferior a 500.000 €
Anàlogament, i d'acord amb l'article 65 del TRLCSP per als contractes d'obra el valor
estimat sigui inferior a 500.000 € , la classificació de l'empresari en el grup o subgrup
detallat posteriorment, acreditarà la solvència econòmica, financera i
tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari podrà acreditar aquesta
solvència de forma indistinta, o bé amb els requeriments específics de solvència
exigits en el plec administratiu del contracte.
 Grup G) Subgrup 4) Categoria a)
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Per a les empreses que no disposin de la Classificació d'Obres:
8.1.

Acreditació Solvència Tècnica

Tal com indica el TRLCSP en el seu article 76
En els contractes d'obres, la solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada
per un o diversos dels mitjans següents:
a)

Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur
normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

b)

Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades
en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres,
especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents.

c)

Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del
seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la
documentació justificativa corresponent.

d)

Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.

8.2.

Acreditació Solvència Econòmica i Financera

Tal com indica el TRLCSP en el seu article 75
La solvència econòmica i financera de l'empresari es pot acreditar per un o diversos
dels mitjans següents:
a)

Declaracions apropiades d'entitats financeres.

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en
Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres
de comptabilitat degudament legalitzats.
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c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en què es disposi de les
referències d'aquest volum de negocis.
Si, per una raó justificada, l'empresari no està en condicions de presentar les
referències sol·licitades, se li autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i
financera per mitjà de qualsevol altre document que serà valorat per l'òrgan de
contractació
9) Criteris objectius de valoració
El preu de licitació serà igual al preu indicat en el Projecte.
No es prendran en consideració i quedaran excloses de la licitació les ofertes
econòmiques presentades que superin l'import establert com pressupost de la
licitació.
Els criteris objectius de valoració que serviran de base per a l'adjudicació i les
corresponents puntuacions, seran les següents:
Total puntuació: 45 punts
9.1.

Millor oferta econòmica - Millores aportades a l’obra:
37 punts Criteri de Valoració: Automàtic

Les empreses licitadores s'acceptaran totalment alguna / es de les millores d'obra
detallades a continuació. Aquestes millores d'obres, estaran detallades i valorades
econòmicament al preu que es proposa després de cadascuna d'elles, i es realitzaran
d'acord amb el que s'especifica en les mateixes i seguint les indicacions de la Direcció
Tècnica de l'Obra.
L'import econòmic destinat a millores dins l'àmbit de l'obra es adaptar a les
següents fórmules sense IVA, però amb les Despeses Generals i benefici industrial
inclosos, és a dir, valor PEM + 19%. En cap cas l'empresa licitadora podrà exigir a
la Direcció d'Obra, la tipologia d'obra a realitzar amb l'import de les millores a
disposició de l'ens contractant.
Criteri de Valoració: Automàtic. Aplicació de fórmula matemàtica:
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Pi 
On:

2  Pm  Tl  Bi  Pm  Bi2
Tl 2

Pi = la puntuació que correspon cada sol·licitant segons la millora ofertada.
Pm = Puntuació màxima esmentada (32 punts)
Tl = Límit de Temeritat.
bi =% millora individual de cada oferta respecte al pressupost de licitació.

Bi  100 

Import de la millora ofertada (B PEM )
Pressupost de la licitació (PEM CONTRACTE )

Igualment s’exclouen aquelles ofertes presentades,
l'import de
de les quals superi
el
valor
límit
de
temeritat
que
mitjançant el criteri següent:
a)

la millora
s'estableix

CÀLCUL DEL LÍMIT DE TEMERITAT PARTICULAR:

Per al càlcul de
fórmula:

la

temeritat

Tl 

es tindrà es calcularà mitjançant

B

i

la

següent

 10n
n

On:
n = nombre ofertes
Bi =% Millora individual de cada oferta respecte al pressupost de licitació

La millora de les ofertes es calcularà d'acord amb la fórmula anterior.
En qualsevol ca s, amb anterioritat a la consideració de baixa temerària o
desproporcionada, s'haurà de donar audiència al licitador/s per la seva justificació,
tal com prescriu l'article 152.3 del TRLCSP.
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MILLORES PROPOSADES:




TIPUS 1.- Ampliació de la superfície de paviment asfàltic: Comptabilitzant en
m2 i valorada segons preus d’execució material en projecte.
TIPUS 2.- Ampliació de la superfície de soteig amb recs asfàltics valorada
segons preus d’execució material en projecte.
TIPUS 3.- Ampliació dels ml. de cuneta valorada segons preus d’execució
material en projecte.

9.2

Millor oferta tècnica: 8 punts.
Criteri de Valoració: Judici de Valor
9.2.1. Valoració Tècnica (0-8 punts)
Es puntuarà tenint en compte els següents mitjans i recursos destinats a l’obra:
-

Maquinaria per a la realització de paviments asfàltics: Cal indicar si es pròpia
o subcontractada.
- Planta d’àrids: Cal indicar si es pròpia o subcontractada.
- Detall de maquinaria a disposició de l’obra:Caldrà indicar la maquinaria a
disposició de l’obra: Pròpia i/o subcontractada.
- Personal tècnic “PROPI” present durant la durada de l’obra. Caldrà indicar
els recursos humans destinats a l’obra (personal propi) així com la seva
formació.
L’article 1 50 .2 del TRLCSP, estableix que atès que els criteris que s’avaluen
mitjançant judici de valor no superen el 50% no serà necessària la constitució d’un
comitè d’experts.
10) Cartell anunciador de l'actuació
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses de confecció i d’instal·lació
del cartell anunciador de la actuació, de conformitat amb les ordres del director de
l’actuació.
11) Assegurances obligatòries
L'empresa adjudicatària haurà de presentar una assegurança de responsabilitat civil
per un import de 600.000,00 € i una assegurança de tot risc de la construcció per
import de 233.350, 00 €, amb anterioritat a la signatura del contracte.
Tremp, Pallars Jussà, 16 de febrer del 2017
Sr. German Palacín Fornons
Serveis Tècnics Consell Comarcal del Pallars Jussà

