
 
Ajuntament de Els Poblets

ANUNCI DE LICITACIÓ

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2015 , 
per  mitjà  del  present  anunci  s'efectua  convocatòria  del  procediment  obert,  atenent  a 
l'oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  amb  diversos  criteris  d'adjudicació,  per  a 
l'adjudicació del contracte d'obres de terminació urbanització C/ 17, C/ 17 A, C/ 18, C/ 18 
A, C/ 20, C/ 20 A i C/ 23 de la Pda. Barranquets, enllumenat públic i baixa tensió .- 3ª 
anualitat, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: 

 a) Organismo: Junta de Govern Local

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Obtenció de documentació i informació: Avinguda Jaume I, nº 7, 03779 Els Poblets

        Telèfon: 966474399.

        Fax: 966474287

        Correu electrònic: ajuntament@elspoblets.es

        Direcció d' internet del perfil del contractant: www.elspoblets.es i www.gva.es.

2. Objecte del Contracte:

        a) Tipus: Contracte d’obres

        b) Descripció: Obres de terminació urbanització C/ 17, C/ 17 A, C/ 18, C/ 18 A, C/ 
20, C/ 20 A i C/ 23 de la Pda. Barranquets, enllumenat públic i baixa tensió .- 3ª anualitat

        c) Divisió per lots :No

        d) Lloc d'execució : C/ 17, C/ 17 A, C/ 18, C/ 18 A, C/ 20, C/ 20 A i C/ 23 de la Pda. 
Barranquets

         e) Termini d'execució: tres mesos

        f) Admissió de pròrroga: si

        g) Establiment d'un acord marc : No

        h) Sistema dinàmic d'adquisició : No.

        i) CPV : 45220000-5

3. Tramitació i procediment:

        a) Tramitació.Ordinària

        b) Procediment: Obert amb diversos criteris d'adjudicació

        c) Subhasta electrònica: No

        d) Criteris d'adjudicació:

1.- Volum de mà d’obra:
Que s’utilitzarà en l’execució del contracte distinguit la contractada de la que se 
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vaja a contractar amb motiu de l’execució d’aquest contracte ,  d’entre els desocupats 
inscrits com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació i que estiguen 
empadronats en Els Poblets.

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 30 punts , deguent contindre una explicació 
detallada de la plantilla de personal de l’empresa que se va a dedicar a aquesta obra així 
com el personal que va a contractar-se per a aquesta obra,  sempre en relació amb el 
projecte aprovat.
Primer es valorarà el volum de mà d’obra en allò relatiu a la plantilla de l’empresa per a 
després procedir a valorar el personal a contractar per a l’execució de l’obra, tenint en 
compte  la  interrelació  entre  ambdós  sense  perjuí  de  la  seua  valoració  independent  i 
establint un pes del 50% per a cadascú d’ells, tant del volum de mà d’obra contractada 
com de la mà d’obra a contractar
La proposta tant de la mà d’obra contractada com d ela mà d’obra a contractar , deu ser 
coherent amb la qualificació i experiència del personal en aquest tipus d’obra i amb el 
projecte que se licita , que se considera idoeno i com base de comparació.

- 2.- La proposició econòmica:    es concedirà major puntuació a l’empresa 
que

oferte menor preu. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 30 punts.
A l’empresa que oefrete menor preu se li donaran 30 punts i la resta d’ofertes la puntuació 
serà proporcional a l’oferta més baixa segons la següent formula:

OME = oferta més econòmica € OP =
Oferta a puntuar (€)
PL = preu licitació (€)
Puntuació = (1-((OP-OME)/(PL-OME))) x 30

- 3.- Pagament d’honoraris de direcció d’obra:    Es valorarà aquesta proposta 
amb un màxim de 20 punts.

El cost dels honoraris corresponents a honoraris de direcció d’obra civil i d’electrificació i 
enllumenat públic, tant de tècnic superior , de grau mig i coordinador de seguretat i salut , 
és el següent: 6.811,78 € més I.V.A. al 21% 1.430,48 €.S’adjudicaran 20 punts a l’oferta 
que incloga el pagament de la totalitat dels honoraris descrits.

- 4.- Proposta de millores   : la proposta de millores a realitzar en unitats
d’obra  no contingudes  en el  projecte  i  en l’àmbit  d’aquest,  valorant-se  unicament  la 
quantitat econòmica proposada total per a aquestes que s’aplicarà per l’Ajuntament a les 
unitats d’obra que crega convenient i als preus unitaris del projecte i/o preus nous que 
s’establisquen, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La valoració es realitzarà mitjançant la següent fòrmula:
CEP= CANTIDAD ECONÓMICA PROPUESTA

CEPM = CANTIDAD ECONÒMICA PROPUESTA MAYOR

Puntuació =           CEP           x 20

                                                    CEPM

 4. Valor estimat del contracte: 230.060,00 € euros
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 5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 230.060,00 € euros. 

b) IVA : 48.312,60 €

c) Import total: 278.372,60 € euros.

6. Garanties exigides.

        Provisional : No.

        Definitiva (5%) del peru d’adjudicació del contracte , exclòs l’IVA

 7. Requisits específics del contractista: d’acord amb el Plec de clàusules administratives

  8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

        a)  Data límit  de presentació: 26 dies naturals  comptats  des del dia següent  a la 
publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant .

        b) Modalitat de presentació: d’acord amb el Plec de clàusules administratives.

        c) Lloc de presentació: 

                       1. Dependencia: Secretaria

        d) Admissió de variants: No.

9. Obertura d'ofertes: d’acord amb el Plec de clàusules administratives

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.

 

Els Poblets, a 23 de febrer de 2015.

 L’Alcalde,

Jaime Ivars Mut.
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