Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
Soldevila, 18 ( Casa Sullà )
25620 TREMP

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L’OBRA
“Tematització de la xarxa de senders : Senders
històrics
de
l’època
romana
(Adecuación
superficial de la villa romana de Llorís )”
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

CPV LOT 1: 71351914-3 – Servicios arqueológicos.
CPV LOT 2: 45112450-4 – Obras y excavación
arqueológicos

en

yacimientos

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 120.000,00 € IVA inclòs.
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1.-OBJECTE DEL PLEC.
El present Plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT) es redacta com a
complement del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant
PCAP) d’aquest mateix procediment obert, amb l’objectiu de regular i fixar les
actuacions que l’adjudicatari es compromet a realitzar al seu càrrec pel preu
ofertat i establir les condicions tècniques que ha de dur a terme.
Aquest plec conjuntament amb el plec de clàusules administratives generals i el
PCAP, formaran part integrant del contracte.

2.-ABAST DE CONCURS.
Les tasques generals que haurà de realitzar l’adjudicatari del procediment obert
seran:
“Tematització de la xarxa de senders : Senders històrics de l’època romana
(Adecuación superficial de la villa romana de Llorís)”
D’acord amb el projecte de “TEMATITZACIÓ DE LA XARXA DE SENDERS :
SENDERS HISTÒRICS DE L’ÈPOCA ROMANA (ADECUACIÓN SUPERFICIAL
DE LA VILLA ROMANA DE LLORÍS) ” redactat per l’enginyer Sr. German
Palacín Fornons i que s’adjunta al present PPT com exhibit tècnic nº01 (d’ara
endavant ext. 01)

3.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
En general cal dir que l’adjudicatari assumeix la realització de les obres i treball
que s’indiquen en el present projecte adjunt com ext.01 baix la seva
responsabilitat, risc i ventura i pel preu total ofertat, sempre donant compliment
a les especificacions tècniques establertes en aquest plec.
Les empreses licitadores, baix la seva responsabilitat, risc i ventura, han de
contrastar tota la informació i obtenir l’addicional que puguin necessitar per
realitzar la seva oferta. Per tant la falta d’informació no serà acceptada per
augmentar el preu total ofertat.
Atès la naturalesa del projecte i d’acord amb el que preveu la LCSP s’ha cregut
necessari dividir el projecte en dos lots de contractació:
LOT 1: Honoraris treballs tècnics d’arqueologia
LOT 2: Treballs arqueològics
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4.- CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIÓ
Amb caràcter particular, el licitadors hauran de tenir les següents
consideracions tècniques referents a l’execució dels treballs que s’especifiquen
en el projecte adjunt com ext.01:
▪

El termini d’execució de les obres, es fixa en 18 setmanes a comptar des
de la signatura de l’acta de replanteig.

5.- SOLVENCIA TÈCNICA PARTICULAR
Per tal de poder acreditar la solvència mínima exigible per part dels licitadors de
cadascun dels lots de contractació, aquest hauran de complir amb tots i
cadascuns del ítems següents:

5.1

LOT 1: Honoraris de treballs tècnics d’arqueologia.
Atès la naturalesa tan específica dels treballs que s’inclouen en aquest projecte,
es requerirà una solvència mínima per tal de poder participar de la licitació
corresponent al LOT 1, que es concreta en els següents punts (caldrà donar
compliment a tots ells):
5.1.1 Experiència requerida de l’empresa:
1. L’empresa licitadora haurà d’acreditar la seva participació com a direcció

facultativa en un mínim de tres projectes patrimonials amb un valor
arquitectònic/patrimonial i històric similar (EPA o BCIN) en els últims 10
anys.
2. Participació en un mínim d’un projecte de senyalització, recreació virtual i

posada en valor de jaciments arqueològics en els últims 5 anys.
3. Per tal d’acreditar comptar amb els coneixements històrics mínims sobre

els jaciments de la zona, haver treballat en el municipi d’Isona i Conca
D’ella en un mínim de dos intervencions vinculades al patrimoni i difusió
durant els últims 5 anys.

5.1.2 Currículum vitae mínim requerit:
Dins de l’equip de treball hi haurà d’haver com a mínim:
-

1 Llicenciat en Arqueologia
1 Tècnic Conservador
1 Tècnic especialista en recreació virtual
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1. Tècnic Arqueòleg:
Serà imprescindible disposar dins de l’equip de treball, d’un Llicenciat en
Arqueologia amb la següent capacitació:
▪

Acrediti haver realitzat funcions d’arqueòleg en projectes arqueològics o
amb un valor arquitectònic/patrimonial i històric similar en els últims 10
anys. (1 projecte)

▪

Experiència haver realitzat funcions d’arqueòleg en obres de jaciments o
monuments arquitectònics com a mínim del 50% del import de la present
licitació. (1 projecte)

▪

Un mínim de una intervenció al terme municipal d’Isona i Conca Dellà, en
els últims cinc anys. Per acreditar l’experiència caldran permisos
d’intervenció arqueològica del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya. (1 intervenció)

▪

Participació en els treballs d’adequació
de 2 vil·les romanes de
característiques similars durant els últims 5 anys. (2 projectes vil·les
romanes)

2. Tècnic Conservador:
Serà imprescindible disposar dins de l’equip de treball, d’una tècnic que
pugui acreditar experiència en la conservació d’elements arqueològics,
concretament en la següent detall:
▪

Funcions de conservador en projectes arqueològics o amb un valor
arquitectònic/patrimonial i històric similar en els últims 10 anys. ( 1
projecte)

▪

Un mínim de dos intervencions en jaciments d’època romana de
característiques similars durant els últims 5 anys. ( 2 intervencions vil·les
romanes)

3. Experiència de l’equip de recreació virtual:
Serà imprescindible disposar dins de l’equip de treball, d’una tècnic que
pugui acreditar experiència en la recreació d’elements arqueològics,
concretament en la següent detall:
▪

Participació en un mínim de 1 projecte arqueològics o amb un valor
arquitectònic/patrimonial i històric similar en els últims 10 anys.

▪

Participació recreació virtual similar a la proposada en el projecte durant
els últims 5 anys. (1 projecte)
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▪
5.2.

Experiència demostrable amb treballs de fotogrametria i recreació virtual,
durant els últims 10 anys. (2 treballs)
LOT 2: Solvència Tècnica Mínima requerida

Atès la naturalesa tan específica dels treballs que s’inclouen en aquest projecte,
es requerirà una solvència mínima per tal de poder participar de la licitació
corresponent al LOT 2, que es concreta en els següents punts (caldrà donar
compliment a tots ells):
5.2.1 Empresa Constructora:
▪

Especialitzada en la restauració de bens immobles historicoartístics.
Alternativament s’admetran empreses de construcció especialitzades en
edificacions que pugui acreditar la l’execució de 4 obres d’import similar
els últims 10 anys: d’estructura de fabrica o formigó, paleteria i
revestiments.

▪

Hauran d’acreditar l’execució de 3 obres els últims 10 anys, amb una
utilització rellevant de la pedra natural i el morter de calç.
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6- CRITERIS A CONSIDERAR I VALORACIÓ EN L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE.
Total puntuació :100 punts
6.1.- CRITERI DE VALORACIÓ: AUTOMÀTIC (SOBRE C)
LOT 1: Puntuació ( 0 – 95 punts)
LOT 2: Puntuació ( 0 -60 punts)
Millora de la oferta econòmica
Segons el que estableix la Llei 09/2017, de Contractes del Sector Públic, la
valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa es realitzarà en base al preu el qual es calcularà mitjançant la
fórmula següent:

Pi =

2  Pm  Tl  Bi − Pm  Bi2
Tl 2

On:
Pi = A la puntuació que correspon a la baixa Bi ( % de baixa ofertada en cada licitador)
Pm = Puntuació màxima esmentada ( 70 punts)
Tl = Límit de Temeritat.
Bi = Baixa de l’oferta =

100

Import de la baixa ofertada
Pressupostde la licitació

El límit de temeritat es calcularà segons la fórmula següent :
Inferior en un 17% a la mitjana del total dels oferts en les criteris avaluables de
forma automàtica.
Tl = Límit de Temeritat millora econòmica (%)
Bn = Percentatge de millora de cadascuna de les proposicions (%)
n = nº de licitadors

Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot
ésser complerta com a conseqüència
de què inclogui valors anormals o
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desproporcionats, calculats de conformitat amb la fórmula anterior, es donarà
audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i
precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic
del servei corresponent.
L’òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels
informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació resoldrà sobre
la seva exclusió o no de la licitació.

6.2.- CRITERI DE VALORACIÓ: JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
LOT 1: Puntuació ( 0 – 5 punts)
LOT 2: Puntuació ( 0 -40 punts)
Les empreses licitadores, hauran d’aportar un certificat en el que indiquin de
forma clara les accions encaminades al compliments de les següents clàusules:
6.2.1 Clàusula d’inserció laboral:
LOT 1: Puntuació ( 0 – 5 punts)
LOT 2: Puntuació ( 0 - 5 punts)
S’atorgaran fins a un màxim de 5 punts a les empreses licitadores que aportin a
l’execució del contracte persones en situació d’exclusió social o en greu risc
d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per a
integrar-se en el mercat de treball ordinari, i/o que estiguin incloses en algun
dels col·lectius destinataris de la inserció.
1 persona = 5 punts
2 persones ( o mes) = 5 punts
6.2.2 Clàusules mediambientals i d’integració:
LOT 1: Puntuació ( 0 punts)
LOT 2: Puntuació ( 0 -35 punts)
S’atorgaran fins a 35 punts a l’empresa que proposi alguna de les següents
actuacions encaminades a dur a terme millores de caire mediambiental i
d’integració social en l’entorn de les actuacions:
A) Import en euros IVA inclòs, destinat per el licitador per a la realització de
revegetació per millorar l’entorn immediat de la zona d’actuació (Ii)
Puntuació Máxima = 5 punts:
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▪
▪

Plantació de arbusts autòctons (segons instruccions de la Direcció d’Obra) (De 0 a 30
unitats)
Plantació d’arbres autòctons (segons instruccions de la Direcció d’Obra) (De 0 a 30
unitats)

Puntuació:
Import destinat a revegetació màxim de les ofertes presentades (Imax):
Pmax = 5 punts corresponent a la Imax

Puntuació per la resta d’ofertes (Ii)
Pi = (Ii x 10 / Imax)

Imax = Unitat màximes (arbust + arbres)
Ii = Oferta d’un licitador i.

B) Execució dels següents treballs encaminat a l’adaptació del recorregut per
persones amb discapacitats visuals, concretades en
Puntuació màxima 30 punts:
B1.

B2.

Execució d’una franja guia de direcció de acanaladura paral·lela a la
direcció de la marxa amb les característiques assenyalades per al
paviment tàctil d’acanaladura (d’acord amb la norma UNE 127029).
Col·locada en tot el recorregut. ( 10 punts) Longitud aprox. 2500m

Subministri i col·locació de 5 bancs públics accessibles en quant a
disseny i ubicació. Els bancs seran de pedra/formigó o similar, amb
una longitud suficient per a un mínim de 3 places (long. Aprox.
170cm – 200cm). Els elements sortints hauran de prolongar-se fins
al terra. ( 10 punts)

Exemple:

8

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
Soldevila, 18 ( Casa Sullà )
25620 TREMP

B3.

GERMAN
PALACIN
FORNONS /
num:11460

Col·locació d’un planell de la Vila de Llorís en relleu, col·locat sobre
un plànol inclinat i no cobert per cap vidre o material que impedeixi
la interacció i haurà d’incloure (10 punts):
▪ Itineraris principals
▪ Punts i centres d’interès
▪ Dades històriques rellevants.
Aquests planells hauran d’estar realitzats amb materials
perdurables i resistents a la intempèrie.
Dimensió del panell mínimes aprox. 1300mm x 1000mm

Firmado digitalmente por GERMAN PALACIN
FORNONS / num:11460
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Catalunya, o=Col·legi d'Enginyers Industrials
de Catalunya / COEIC / 0016, ou=col.legiat,
title=Enginyer Industrial, sn=PALACIN FORNONS,
givenName=GERMAN, serialNumber=43719840Z,
cn=GERMAN PALACIN FORNONS / num:11460,
email=german@proinva.net
Fecha: 2020.03.18 09:43:29 +01'00'

German Palacín Fornons
Enginyer Industrial
Serveis Tècnics Consell Comarcal del Pallars Jussà

Tremp, Pallars Jussà, 18 de març de 2020
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EXHÍBIT TÈCNIC 01: PROJECTE CONSTRUCTIU
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