ANUNCI
De Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d’una
contractació mixta de subministrament i obra (exp. SU-35/2019)
1

Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
b) Número d’identificació: 810170005
c) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Ajuntament de L’Hospitalet
e) Número d'expedient: SU-35/2019

2

Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
b) Domicili: Carrer Josep Prats, número 2, planta baixa
c) Localitat i codi postal: L’Hospitalet de Llobregat 08901
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 934029464
f) Adreça electrònica: contractacio@l-h.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=18437529
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 29 de novembre de 2019 a les 23:59
hores

3

Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament i obra corresponent al projecte executiu de
subministrament i col·locació de gespa artificial al camp de futbol de la Torrassa de
l’Hospitalet de Llobregat
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i nombre de lots/unitats: No
d) Lloc d'execució: L’Hospitalet de Llobregat
e) Termini d'execució: Veure plecs de condicions
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 39293400-6
h) Codi NUTS: ES511

4

Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No

5

Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 202.909,08 euros sense IVA, desglossat:
- Prestació:
169.090,90 euros
- Modificacions amb increment cost:
33.818,18 euros

6

Admissió de variants
No

7

Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs

8

Requisits específics del contractista
a) Classificació: Veure clàusula 8 del plec de condicions
b) Solvència: Veure clàusula 8 del plec de condicions

9

Criteris d’adjudicació
Més d’un criteri (preu i altres)

10 Condicions particulars per a l’execució del contracte
Veure plecs de condicions
11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 de novembre de 2019 a les 23:59 hores
b) Documentació que cal presentar: Veure plecs de condicions
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació electrònica:
A través de la plataforma de la Generalitat de Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&keyword=hospitalet&idCap=18437529&ambit=
c.2) Presentació presencial:
Subsidiàriament, quan hi hagi alguna incidència que impossibiliti la presentació
electrònica
Lloc: Carrer Josep Prats, número 2, planta baixa, l’Hospitalet de Llobregat,
08901
En aquest cas, les proposicions també es podran trametre per correu ordinari
dins el termini d'admissió, i caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la
tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
b) Lloc: C. Josep Prats, 2
c) Data i hora: Veure perfil del contractant de la plataforma de la Generalitat de
Catalunya
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic
13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
Les oficials de la Comunitat Autònoma
14 de novembre de 2019
Soledat Colomé Coca
Cap de servei de Contractació i Patrimoni

