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Número de registre 4264

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Anunci licitació obra camp de Futbol i vestidors 1a fase

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 20-12-2012, va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, de l’obra “Camp de futbol i vestidors a Rosselló, 1a fase”; així com el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir l’esmentada contractació, els plecs han estat sotmesos a 
informació pública durant vint dies hàbils, mitjançant publicació al tauler d’edictes de l’ajuntament, al BOPLL 
número 51 de data 28 de març de 2013 i DOGC núm. 6345 . de data 28 de març de 2013, al taulell d’anuncis 
de la Corporació i en el perfil del contractant. i d’acord amb l’esmentat acord, s’efectua anunci de la 
convocatòria de licitació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa diversos criteris de valoració, per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació: 
1) Dependència: Secretaria 
2) Domicili: Av. Catalunya,2 
3) Localitat i codi postal: Rosselló 25124 
4) Telèfon: 973 730001 
5) Telefax: 973 730033 
6) Correu electrònic: ajuntament@Rosselló.cat ; secretari@Rosselló.cat
7) Adreça d’ internet del Perfil de contractant: www.Rosselló.cat 
8) Data límit d’obtenció de documentació e informació: l’últim dia hàbil per a la presentació d’ofertes
d) Número d’expedient. C- 01/2013 

2. Objecte del Contracte: 
a) Tipus: obra ordinària 
b) Descripció: execució de les obres contemplades en el projecte “Camp de futbol i vestidors a Rosselló, 1a 
fase”
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: no procedeix. 
d) Lloc d’execució/lliurament: Rosselló.. 
e) Termini d’execució/lliurament: 6 mesos.
f) Admissió de variants: no s’acceptaran variants. Els licitadors poden presentar millores d’acord amb el 
Plec.

3. Tramitació i procediment: 
a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: obert 
c) Criteris d’adjudicació 
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A) Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (sobre 2) total 15 punts màxim:
A.1) Valoració tècnica de la oferta .......................................................................................................... 5 punts.
a) Documentació tècnica per a valorar la proposta detallada d’execució mitjançant un programa d’obres, 
justificant els plaços parcials, així com l’organització lògica de les diferents activitats.
........................................................................................................................................ Puntuació màx. 3 punts.

b) Certificats de bona execució de obres similars per a justificar la solvència del licitador.
......................................................................  (0,5 punts per obra executada de les mateixes característiques).
........................................................................................................................................ Puntuació màx. 2 punts.

A.2) CRITERIS DE LA GESPA ARTIFICIAL
1. Valoració de la qualitat................................................................................................ Puntuació màx. 2 punts
2. Valoració de la qualitat mediambiental....................................................................... Puntuació màx. 2 punts
3. Valoració de la seguretat i salut a la feina.................................................................. Puntuació màx. 2 punts
4. Valoració de la FIFA STAR II....................................................................................... Puntuació màx. 4 punts
....................................................................................................................................... Puntuació màx. 10 punts

B) Criteris avaluables de forma automàtica (sobre 3) total 85 punts màxim:
B1. Millora proposta econòmica (5 punts màxim) 
1 Oferta econòmica ........................................................................................................................ fins a 5 punts

B2. Ampliació termini de garantia i manteniment (10 punts màxim)
B3. Millores (70 punts màxim)
Es valoraran les següents millores, quantificades pel redactor del projecte i relacionades amb l’objecte del 
contracte:

MILLORES:
A. Les obres i gestions necessàries per portar l’escomesa d’aigua potable.

B. Les obres i gestions necessàries per la portada elèctrica de la xarxa pública al quadre de connexió.

C. Les obres i gestions necessàries per portar l’escomesa de clavegueram amb la seva corresponent 
connexió.

D. Trasllat i col·locació de l’enllumenat de l’antic camp de futbol al nou.

E. Col·locació de graderia metàl·lica desmuntable sobre solera de formigó en la part central del camp de 
futbol. 

4. Tipus de Licitació
Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: és de: 543.387,04 euros (Cinc-cents quaranta tres 
mil tres-cents vuitanta set euros amb quatre cèntims) més 114.111,28 euros (cent catorze mil cent onze 
euros amb vint i vuit cèntims) en concepte d’IVA al tipus del 21%.

5. Garanties exigides: 
Provisional: no s’exigeix. 
Definitiva: 5 % del preu d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
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6. Requisits específics del contractista
Classificació: 
Grup A. Subgrup 02; Categoria d
Grup: C Subgrup: 3,4,6.7, ; Categoria d
Grup: I Subgrup: 1 ; Categoria d
Grup K Subgrup 6; Categoria d

7. Presentació d’ofertes: 
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar des de l’última publicació de l’anunci en el BOP, 
DOGC i Perfil de contractant. 

b) Lloc de presentació: a l’indicat a la clàusula 1.9 del Plec, de 9 a 14 hores. 

8. Obertura d’ofertes: 
a) Adreça: Avd Catalunya 2 

b) Localitat i codi postal: Rosselló. 25124 

c) Data i hora: la data que es fixi per a l’obertura dels sobres 2 i 3 s’inserirà en el Perfil de contractant i 
servirà a efectes de notificació de la mateixa als interessats. 

9. Despeses de publicitat: 
A càrrec del contractista, màxim 1.000 euros.

10. Altres Informacions:
Les previstes al plec de clàusules administratives.

Rosselló, 30 d’abril de 2013
L’alcalde, Josep Abad Fernández

———
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