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Núm. 3828
cOnsOrci dE LEs ViEs VErdEs dE GirOnA

Anunci de licitació d’un contracte d’obra

Obra: Execució de les obres del projecte titulat “Pas inferior sota la 
carreta N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic traçat de 
la via del tren de Girona a Olot”, subvencionat per fons FEDER i 
PuOSC

1. Entitat adjudicadora 
a) Consorci de les Vies Verdes de Girona
b) Contractació: Resolució de Presidència
c) Exp. 2014_045

2. Objecte del Contracte 
a) Obra: Execució de les obres del projecte titulat “Pas inferior 

sota la carreta N-141 a Montfullà en l’encreuament amb l’antic 
traçat de la via del tren de Girona a Olot”. Projecte subvencio-
nat per fons FEDER i PuOSC.

b) Termini de vigència del contracte: L’execució de l’obra serà de 
quatre mesos. Començarà a comptar des de l’endemà que la 
corporació hagi notificat a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de 
seguretat i salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari.

c) Lloc d’execució: Bescanó
d) Millores: Sí

3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment d’adjudicació: Procediment obert 
c) Criteris de valoració per a l’adjudicació: 

 Puntuació total: 100 punts
1. Millora ofertada d’acord amb el que consta a l’annex núm. 
1 d’aquest Plec, amb una puntuació màxima de 25 punts.
L’oferta amb la màxima baixa econòmica tindrà 25 punts. La 
resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la formula següent:

Punts millora N = Preu millora més econòmica x 25
 Preu millora N

2. Baixa econòmica amb una puntuació màxima de 75 punts. 
L’oferta amb la màxima baixa tindrà 75 punts. La resta 
d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula següent:

Punts oferta N = Preu oferta més econòmica x 75
 Preu oferta N
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L’oferta incorporarà la manifestació que el licitador s’obliga a 
l’execució del projecte així com de la memòria-annex corres-
ponent a la millora.

4.  Pressupost base de la licitació: El pressupost base de licitació és 
de de 275.234,81 euros, més 57.799,31 euros en concepte d’IVa, 
totalitzant la quantitat de 333.034,12 euros. 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el 
preu de licitació. 

El valor estimat del contracte és de 275.234,81 €. 

5. Garantia provisional: No cal constituir garantia provisional. 

6.  Garantia definitiva: La garantia definitiva serà del 5% del preu 
d’adjudicació, exclòs l’IVa. 
L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva en qualse-
vol de les formes assenyalades a la clàusula XIX dels Plecs.

7. Documentació i informació 
a) 

1) Perfil de contractant del Consorci de les Vies Verdes de Gi-
rona:
http://www.viesverdes.cat/Ca/1519/El-consorci-#vies-
verdes/Tauler-d-anuncis/Perfil-del-contractant-html
2) Per sol·licitar aclariments o més informació de l’expedient, 
caldrà telefonar a l’oficina de Contractació (tel. 972 486 950)/
fax 972 486 959 

b) Consorci de les Vies Verdes de Girona. C/ Emili Grahit, 13, 9è 
B – 17002 Girona 

c) Dies laborables, de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores 

8. Requisits específics a acreditar pels licitadors
a) Els requisits generals d’acreditació de la personalitat, objecte 

social, representació i capacitat d’obrar dels licitadors. 
b) Classificació: No es requereix classificació. Caldrà, però, 

l’acreditació de la capacitat i solvència per a contractar amb 
l’administració. 
b.1 La solvència econòmica s’haurà d’acreditar amb l’aportació 

de la següent documentació justificativa: 
1.1. Persones jurídiques: Informe d’institucions finan-
ceres o justificant de l’existència d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals o qualsevol altre 
dels mitjans previstos en l’article 75 del TRLCSP. 
1.2. Persones físiques: Justificant de l’existència d’una asse-
gurança d’indemnització per riscos professionals o qualse-
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vol altre dels mitjans previstos en l’article 75 del TRLCSP. 
Per el cas de persones físiques no serà vàlida la presentació 
d’Informe d’institucions financeres. 

b.2 La solvència tècnica es podrà acreditar mitjançant dispo-
sició de classificació (Grup G, subgrup 6, categoria c) o 
mitjançant l’aportació de la documentació justificativa de 
qualsevol dels requeriments generals previstos en l’article 
76 del TRLCSP. 

9. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació 
a) Termini: 26 dies naturals a comptar des del següent al de la 

publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona o el DOGC. Si 
l’últim dia del termini s’escau en dissabte o festiu, el termini 
finalitzarà el proper dia laborable que el segueixi. 

b) Documentació a presentar: segons model de proposició i 
de documents especificats a les condicions particulars de 
l’expedient. 

c) Lloc presentació: Registre del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, dies laborables de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, 
excepte l’últim dia del termini que finalitzarà a les 14 hores. 

10. Obertura de les ofertes 
a) Oficines Diputació de Girona, Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Gi-

rona. 
b) Data i hora: Es publicarà en el perfil de contractant del Con-

sorci de les Vies Verdes de Girona: 
http://www.viesverdes.cat/Ca/1519/El-consorci-#vies-
verdes/Tauler-d-anuncis/Perfil-del-contractant-html 

11. Despeses d’anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.

Girona, 28 de març de 2014

Miquel Calm i Puig 
President
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