ANUNCI
De S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L. pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de obres (exp. 123.FP14.008)
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L.
b) Número d’identificació:
c) Dependència que tramita l'expedient: S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L.
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador no administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions
Públiques. Gestió urbanística i promoció econòmica de la ciutat.
f) Central de compres / contractació conjunta: No.
g) Número d'expedient: 123.FP14.008

2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: S.P.M. Viladecans Mediterrània
b) Domicili: C/ Pompeu Fabra, 50
c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936373055.
f) Adreça electrònica: jcampama@vigem.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=10386555
La documentació es podrà obtenir de forma electrònica a través del perfil del
contractant
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Divendres 21 de setembre de
2018, a les 15:00h.
Horari d’atenció: De dilluns, dimecres i divendres de 08:00 h a 15:00 h. Dimarts
i dijous de 08:00 h a 15:00 h. i de 16:00 h. a 19:00 h.
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: obres contingudes als projectes executius per a la
rehabilitació d’edificis i habitatges/locals a les comunitats de propietaris dels
carrers Dr. Reig, 76, Dr. Reig, 61 i Dr. Auguet, 49, en el marc del projecte
Vilawatt.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: Sí.
d) Lloc d'execució: Viladecans
e) Termini d'execució: 5 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45210000-2
h) Codi NUTS: ES511
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electronica: No.

5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 1.470.995,22-€ sense IVA.
b) Pressupost de licitació: 1.437.471,47-€ sense IVA.
LOT 1: CARRER DR. REIG 76: 444.308,54€ (exclòs IVA)
LOT 2: CARRER DR. REIG 61: 496.578,93€ (exclòs IVA)
LOT 3: CARRER DR. AUGUET 49: 496.584,00€ (exclòs IVA).
6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació.
8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
Si, una mateixa empresa, participa en la licitació de dos o tres lots de valor
estimat igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han
d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència, mitjançant
l’aportació de la classificació empresarial següent:
GRUP
C
C
C

SUBGRUP
4
7
9

CATEGORIA
4
4
4

Si només es licita a un sol lot, per tant, amb un valor estimat inferior a 500.000
euros, IVA exclòs, no és requisit exigible disposar de classificació, no obstant els
licitadors que acreditin disposar de la següent classificació, no hauran d’acreditar
la solvència per altres mitjans:
IDENTIFICADOR
LOT 1
LOT 2
LOT 3

b)

GRUP
C
C
C

SUBGRUP
4,7,9
4,7,9
4,7,9

CATEGORIA
3
3
3

Solvència: La que es determina en els Plecs.

9 Criteris d’adjudicació: Fixats a l’apartat 12 del Plec:
PROPOSTA ECONÒMICA I
FINANCERA....................................................................De 0 a 63 punts
- Oferta econòmica
.............................................................................................De 0 a 60 punts
- Ampliació termini de
garantia...............................................................................De 0 a 3 punts
PROPOSTA TÈCNICA
..................................................................................................De 0 a 37 punts

- Memòria del procés constructiu de les obres..........................De 0 a 15,00 punts
- Pla d’obres.............................................................................. De 0 a 16,00 punts
- Autocontrol de la qualitat...........................................................De 0 a 2,00 punts
- Gestió mediambiental................................................................De 0 a 4,00 punts
10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que es determinen en
el Plec
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12 ACP aplicable al contracte? No
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Divendres 21 de setembre de 2018 a les 15:00h.
Documentació que cal presentar: La que es deterrmina en els Plecs
b) Presentació d’ofertes:
b.1) Presentació presencial: No
b.2 )Presentació Electrònica:
Les ofertes es presentaran la documentació que conformi les seves
ofertes en tres (3) sobres, en el termini màxim que s’assenyala a
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a
l’adreça web següent: http://contractaciopublica.gencat.cat
Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador No
c) S’utilitzen les comandes electròniques: No
d) S’accepta la facturació electrònica: Si
e) S’utilitza el pagament electrònic: No
14 Obertura de proposicions
a) SOBRE A i B:
Lloc:
Obertura a traves de l’eina de la plataforma de contractació pública
Data: (es comunicarà amb antelació als Licitadors).
b) SOBRE C:
Lloc:
VIMED. C/ Pompeu Fabra 50. Obertura a traves de l’eina de la
plataforma de contractació pública.
Data: (es comunicarà amb antelació als Licitadors. Termini màxim. Vint-i-un dies
naturals a comptar des de la data d’obertura del sobre B).
15 Despeses d'anunci
El present anunci no comporta despeses per l’adjudicatari
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català/Castellà
17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: Sí

Data Anunci 03/08/18
S.P.M Viladecans Mediterrània, S.L.

