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Número de registre 1755

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
Anunci de licitació projecte ‘‘Dinamización turística entrono río Noguera Pallaresa’’
En compliment del Decret de Presidència número 29/2018, d’1.03.2018, mitjançant aquest anunci s’efectua
convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació,
per a l’adjudicació del contracte de les obres previstes al projecte de “Dinamización turística entorno al río
Noguera Pallaresa, mejora de la conectividad fluvial en el Salto del Hostalet”, redactat per l’enginyer de
camins, canals i ports Sr. Joan Gàndara i Tolsà.
Aquesta actuació forma part del projecte “Green Pyrenees Slow Tourism - GPS Tourism“, del Programa
Interreg V A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 FEDER, amb el número EFA067/15, i està
cofinançada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Aquesta convocatòria es fa d’acord amb les dades següents
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació
a) Organisme: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: C/ del Mig, 9
3. Localitat i codi postal: Sort 25560
4. Telèfon: 973620107
5. Telefax: 973620078
6. Correu electrònic: consell@pallarssobira.cat
7. Adreça d’Internet del Perfil de contractant: http://www.pallarssobira.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: la mateixa que per presentar ofertes.
d) Número d’expedient: 08-18/01-04
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres
b) Descripció de l’objecte: ”Dinamización turística entorno al río Noguera Pallaresa, mejora de la
conectividad fluvial en el Salto del Hostalet”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Joan
Gàndara i Tolsà.
c) Divisió per lots i nombre de lots: no
d) Lloc d’execució: Sort (comarca del Pallars Sobirà).
e) Termini d’execució: el temps per a l’execució, llevat de causes justificades i acceptades per la Direcció
Facultativa, serà de 3 mesos com a màxim per a la totalitat de les obres. Aquest termini començarà a
comptar, un cop s’hagi signat l’acta de comprovació de replanteig, des de l’endemà que la corporació hagi
aprovat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, lliurat per l’adjudicatari, i autoritzi l’inici de les obres.
L’adjudicatari ha de presentar al director de l’obra, en el termini màxim de 5 dies a comptar des de la
notificació de l’adjudicació definitiva, el programa d’execució de l’obra i el Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, de conformitat amb les especificacions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques i
facultatives, que justifiqui l’execució de les obres dins del termini establert.
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Les obres es preveuen executar en dues fases, descrites a la clàusula cinquena del Plec. En qualsevol cas,
el termini màxim d’execució de les obres finalitzarà el proper 18 de setembre de 2018, data en què ha
d’estar acabada l’obra en la seva totalitat (no s’admet cap pròrroga).
f) CPV: 45246000-3
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: els previstos a la clàusula desena del plec.
4. Pressupost base de la licitació
229.848,76 euros, al qual s’addicionarà l’impost sobre el valor afegit per valor de 48.268,24 euros, la qual
cosa suposa un total de 278.117 euros.
5. Garanties exigides
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA
6. Requisits específics del contractista
La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional que s’exigeixen estan definides a
l’apartat 3 de la clàusula sisena del Plec de clàusules administratives particulars.
No s’exigeix classificació. No obstant, el licitador acreditarà la seva solvència econòmica i financera i la seva
solvència tècnica per contractar si aporta les dues classificacions següents
Grup A:

Moviment de terres i perforacions
Subgrup 1:
Desmunts i buidats
Categoria:
e (anualitat mitjana entre 840.000 euros i 2.400.000 euros)

Grup E:

Obres hidràuliques
Subgrup 7:
Categoria:

Sense qualificació específica
e (anualitat mitjana entre 840.000 euros i 2.400.000 euros)

7. Presentació d’ofertes de participació
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci
de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Si l’últim dia és dissabte o festiu aquest termini
s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Modalitat de presentació: es presentaran físicament les ofertes al Registre d’Entrades del Consell
Comarcal. També es poden enviar per correu; en aquest cas, l’empresari ha de justificar la data d’imposició
de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant
tèlex, fax o telegrama (no s’admetrà per correu electrònic) en el mateix dia, consignant-hi el número de
l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.
c) Lloc de presentació
1. Dependència: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
2. Domicili. C/ del Mig, 9
3. Localitat i codi postal. Sort 25560
d) Admissió de variants: no.
e) Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla a la clàusula vuitena del plec de clàusules
administratives particulars.
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f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: sis mesos.
8. Obertura d’ofertes
a) Adreça: C/ del Mig, 9
b) Localitat i codi postal. Sort 25560
c) Data i hora. El sisè dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les
12 hores. Si aquest dia fos dissabte o festiu s’ajornarà l’obertura fins al dia hàbil següent.
9. Despesa d’ anuncis
A càrrec de l’adjudicatari, per un import màxim de 2.000 euros
10. Altres informacions
Diverses obligacions i despeses a càrrec de l’adjudicatari consten a la clàusula divuitena de plec de
clàusules administratives particulars. En aquesta clàusula s’estableix l’obligació del contractista de fer el
pagament de diverses despeses relacionades amb les obres: la llicència municipal d’obres, l’ICIO, la
retribució per prestació de treballs facultatius de Coordinació de Seguretat i Salut en l’execució de l’obra, de
replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres, etc.
Sort, 1 de març de 2018
El president, Carlos L. Isus Castellarnau
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