
 

 
EDICTE 

 
Relatiu a la licitació de l’obra “Col·lectors pluvials i sanejament de l’Eixample Sant 

Miquel de Colera” 
 
 
1.- Entitat adjudicatària: 

a) Organisme: Ajuntament de Colera 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 

2.- Objecte del contracte: 

a) Descripció de l’objecte: Obres de Col·lectors pluvials i sanejament de 
l’Eixample Sant Miquel de Colera 

b) Termini d’execució: 5 mesos 
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: negociat amb publicitat 

4.- Pressupost base de licitació: 
Import 344.358,37 € + IVA:  

5.- Garanties: 
La provisional serà l’equivalent al 3% de l’import del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs. 
La definitiva serà l’equivalent al 5% de l’import d’adjudicació. 
6.- Obtenció de documentació i informació: 

a) Entitat: Ajuntament de Colera 
b) Domicili: C/ Labrun, 34 
c) Localitat i codi postal: Colera – 17496 
d) Telèfon: 972 38 90 50 
e) Fax: 972 38 92 83 

7.- Requisists específics del contractista 
a) Classificació: 

a. Grup: G 
b. Subgrup:  6 
c. Categoria: c  

b) Altres requisits: Els establerts en el plec de clàusules administratives generals i 
particulars. 

8.- Criteris de valoració de les ofertes: 
8. a) Millores en l’execució de l’obra: fins  35 punts  
Es valoraran com a millores l’execució per l’adjudicatari de les millores constructives 
adoptades sense cost addicional per a l’administració, podent no ser contemplades al 
projecte. Les millores es valoraran d’acord amb la conveniència i el valor de les 
mateixes, entre d’altres, podran ser: 
 -   Execució del tram de xarxa en alta i xarxa regenerada d’acord amb l’annex  
III plec de clàusules. 

-   Altres propostes vàries.  
 
8.b) Oferta econòmica: fins a 10 punts 
A la millor oferta econòmica que se li atorgarà la màxima puntuació (10 punts) i a les 
altres en forma proporcional respecte d’aquella i d’acord amb la següent fórmula: 
P= 10xOfm/Of 
P= Puntuació obtinguda 
Ofm= Oferta econòmica mínima 



Of= Oferta econòmica corresponent al licitador que es valora. 
En quan a les ofertes desproporcionades o temeràries s’estarà al que disposa l’article 
136 de la llei de contractes del sector públic. 
 
8.c) Ampliació del termini de garantia de l’obra. Puntuació màxima 5 punts. 
S’atorgarà 1 punt per cada any enter addicional de garantia que ofereixi l’empresa 
licitadora, fins a un màxim de 5 punts. 
 
8.d) Planificació d’obra detallada amb memòria explicativa i reducció en el termini 
d’execució.  Puntuació màxima 20 punts. 
S’atorgarà 1 punt per cada  setmana de reducció del termini total d’execució, fins un 
màxim de 10 punts, i es valorarà el detall de la planificació de l’obra (màxim 10 punts). 
 
8.e)Actuacions mediambientals.  Puntuació màxima 15 punts. 
Es valoraran les actuacions mediambientals proposades per part dels licitadors 
orientades a la minimització de l’impacte ambiental en l’execució de l’obra, sempre que 
suposin una millora en relació als mínims establerts pel projecte i per la legislació 
vigent. 
 
8.f) Recursos humans i materials  Puntuació màxima 15 punts 
Es valoraran els recursos propis dels que disposa l’empresa que li proporcionin 
independència per realitzar l’obra i l’equip tècnic titulat propi i que es destinarà a l’obra. 
 
 
9) Presentació d’ofertes: 
9.a) Data límit de presentació: el dia 1 de desembre de 2010  
9.b) Documentació a presentar: La detallada en el plec de clàusules administratives 
particulars. 
9.c) Lloc de presentació: El que s’indica al punt 6 
9.d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos 
des de l’obertura de pliques. 
 
10) Obertura pública de les ofertes: 

a) Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Colera 
b) Data: El primer divendres hàbil següent d’aquell en què finalitzi el termini per 

presentar les proposicions. 
c) Hora: 13.00 h. 

 
 
La present licitació s’ajornarà quan sigui necessari, en el supòsit que es formulin 
reclamacions contra el plec de clàusules. 
 
Colera, 15 de novembre  de 2010 
 
L’Alcalde President, 
 
 
 
Lluis Bosch Rebarter  

 


