ANUNCI
De Institut Català del Sòl (INCASÒL) pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte d’obres (exp. ICSOL 2018_084)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Institut Català del Sòl (INCASÒL).
Número d’identificació: 6740.
Dependència que tramita l'expedient: Institut Català del Sòl
(INCASÒL)
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Llei 4/1980, de 16
de desembre de creació de l’INCASÒL. Art. 3.
f) Número d'expedient: 2018_084.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut Català del Sòl (INCASÒL).
b) Domicili: c. Còrsega, 273, 6a planta
c) Localitat i codi postal: BARCELONA CP: 08008.
d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 932286000.
f) Adreça electrònica: incasol.licitacions@gencat.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 29 de gener
de 2019.
Horari d’atenció: de 9:00h a 14:00h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: obres del projecte de soterrament
d’una línia elèctrica i altres treballs d’urbanització
complementaris en l’àmbit dels nous accessos viaris, al parc
de negocis de Mas Blau II, al Prat de Llobregat.
b) Admissió de pròrroga: sí.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: no.
d) Lloc d'execució: El Prat de Llobregat.
e) Termini d'execució: 16 mesos.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
g) Codi CPV: 45200000-9.
h) Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinari

c) Procediment: obert simplificat.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 552.511,24 euros sense IVA.
Import de licitació IVA exclòs: 480.444,56 euros.

-6 Admissió de variants: No.

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup G Subgrup 4 categoria 2
Grup I Subgrup 9 categoria 2

-9 Criteris d’adjudicació: veure clàusula 14 del PCAP.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: sí.

-11 ACP aplicable al contracte? Sí

-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 4 de febrer de 2019.
b) Hora: 12:00 hores.
c) Documentació que cal presentar: veure clàusula onzena del
PCAP.
d) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Sí
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL

-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Català del Sòl (INCASÒL).
b) Lloc: Còrsega, 273, planta baixa, 08008 Barcelona.
c) Data: 12 de febrer de 2019 a les 12 hores.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:

L'acte

d’obertura de les proposicions és públic.

-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català.

-15 Recurs
Contra aquest acte administratiu, es pot interposar amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l’Institut Català del Sòl,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la recepció
d’aquesta notificació, si l’acte és exprés. Si l’acte fos
presumpte, el termini de presentació del recurs serà de tres mesos
des del moment en què es produeixi l’acte presumpte, de
conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú;
i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic
i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el
seu cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació o de la notificació de la desestimació expressa,
conforme al que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per
silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un
mes des de la data de la seva interposició sense que s’hagi
notificat la seva resolució – el termini per a la interposició
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri pertinent.

- 16 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: no.

Anna Alavedra Castellví, Coordinadora de Pressupostos, Entitats
Participades i Contractació

