ANUNCI NÚM. 1/09
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS D'UNA
OBRA I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ OBERT EN TRÀMITACIÓ
ORDINÀRIA
Ha estat aprovat per acord de la Junta de Veïns de l'Entitat adoptat en sessió del dia 2-22009, el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que ha de regir el procediment
de licitació obert, amb utilització simultània de diversos criteris d’adjudicació i possibilitat de
presentació de propostes amb millores, mitjançant tramitació ordinària, per a la contractació
de l'obra que es detalla a continuació.
Per això, d’acord amb el que preveu l'article 277 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, s'exposa al públic el
PCAP aprovat, durant el termini de vint dies hàbils des de la darrera de les publicacions del
present anunci al BOP de Lleida i al DOGC, a l'efecte de presentació de possibles
reclamacions.
Simultàniament es convoca i s'anuncia el procediment de licitació corresponent, si bé la
licitació s'ajornarà durant el temps necessari en el supòsit que es presentin reclamacions o
impugnacions contra el PCAP que s'exposa al públic.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
b) Òrgan de contractació: La Junta de Veïns de l’Entitat.
c) Dependència que tramita l'expedient: serveis generals de l'Entitat.
d) Número expedient administratiu: PUOSC 2008/336.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: execució de l'obra prevista al projecte tècnic titulat “Millora i
soterrament de la xarxa d’enllumenat de Pi”.
b) Divisió per lots: no escau.
c) Lloc d'execució: sobre les vies públiques de Pi.
d) Termini d'execució: 3 mesos millorable a la baixa.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els criteris vinculats a l’objecte del contracte que s’avaluaran per
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa que se seleccionarà, seran els
següents:
- Menor preu ofert: fins a un màxim de 30 punts. S'aplicarà a efectes de valoració la
següent fórmula per a cada oferta: per cada licitador es dividirà l’import resultant de
la seva baixa entre l'import corresponent a la major baixa oferta.

- Per les possibles millores proposades que s’executaran dins el marc del contracte
i del preu total ofert que convinguin a la millor realització de l’objecte genèric del
contracte i del projecte: fins a un màxim de 50 punts.
Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la utilitat real i l’adequació de les millores
proposades al present barem i la seva valoració econòmica real.
S’aplicarà, fins a un màxim de 40 punts per la seva valoració econòmica, la següent
fórmula: per cada licitador es dividirà l’import resultant del valor de les seves millores
entre el major import de les millores proposades.
Els 10 punts restants es podran aplicar per la resta de l’idea i la seva utilitat
Es fa constar que únicament es podrà valorar aquest criteri quan el licitador hagi
presentat a dins el sobre núm. 2 la pertinent memòria o estudi que identifiqui i valori
acuradament les millores proposades, amb els seus amidaments i amb els
respectius preus unitaris i descompostos resultants, tot prenent com a base els
preus unitaris fixats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya –
ITeC en la darrera actualització.
- Reducció del termini d’execució total respecte del previst al contracte: fins a un
màxim de 10 punts.
S'atorgaran els 10 punts a l'empresa que en la seva proposta redueixi en major grau
el termini d’execució total previst. Per la resta de proposicions es valorarà de forma
proporcional atorgant zero punts al que no redueixi el termini inicialment previst.
4. Pressupost base de la licitació:
El pressupost estimat net que haurà de figurar com a màxim a les ofertes dels licitadors i per
sobre de la qual es considerarà que aquestes excedeixen el tipus de la licitació, és de
117.645,54 €(no inclou l'IVA).
5. Garanties:
La garantia provisional a constituir serà de 3.500,00 €i la definitiva serà equivalent al 5% del
preu d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
b) Domicili: carrer dels Forns, 10
c) Localitat i codi postal: 17527 Pi
d) Telèfon de contacte: 972 896 011
e) La versió íntegra del PCAP i el projecte tècnic que serveix de base a la present
contractació es podran obtenir a la pàgina web http://www.valldepi.cat (apartat de l’Entitat
Municipal Descentralitzada/contractació).
f) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: durant el mateix termini de
presentació d'ofertes.

7. Requisits específics del contractista:
La solvència econòmica, financera, tècnica i professional quedaran acreditades amb la
presentació de documentació indicada al PCAP amb aquest efecte.
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de la presentació: el dia en el que es compleixin els vint-i-sis dies naturals
següents al de l'última publicació d'aquest anunci al BOP de Lleida i al DOGC.
b) Forma i documentació a presentar: S’haurà de presentar per escrit la documentació que
es detalla a la clàusula 8 del PCAP aprovat. La proposició econòmica s'haurà d'ajustar al
model també fixat al PCAP.
c) Lloc i horari de presentació: en les oficines de l'Entitat tot d'acord amb el que s'indica al
PCAP.
En cas presentar-se mitjançant enviament des d’una oficina de correus, caldrà que es
compleixin els requisits i les condicions establerts al mateix PCAP.
d) Termini màxim d'adjudicació i durant el qual els licitadors estaran obligats a mantenir les
seves ofertes: finalitzats els 10 dies hàbils següents al de la finalització del termini de quinze
dies següents a la publicació de l’adjudicació provisional.
e) Admissió de millores: S’admet la presentació, incloses en el mateix preu de l’oferta, de
millores que puguin convenir a la millor consecució de l’objecte genèric del contracte i del
projecte, sempre d’acord amb les determinacions i requisits de la clàusula 9 i concordants
del PCAP.
9. Obertura de les ofertes:
El primer dijous següent al sisè dia natural posterior al de la finalització del període de
presentació de les proposicions o, si aquest és dissabte o festiu el dia hàbil següent, es
procedirà a les 21 hores en la sala de sessions de l’Entitat a l’obertura dels sobres
presentats davant la Mesa de contractació, tot d’acord amb les previsions del PCAP.
10. Adaptació de les dates inicialment previstes
Si les dates expressament previstes per a actuacions concretes resultants del Plec aplicable
al present procediment coincideixen en dissabte o en dia inhàbil, la data referida s'entendrà
traslladada al dia hàbil immediatament posterior.
11. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació justificades de la licitació fins al límit màxim de 400 €seran a
càrrec del contractista adjudicatari.
Pi, 2 de febrer de 2009
EL PRESIDENT,

Joan Capdevila Caldes

