ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Sant Joan Despí
b) Dependència: Compres i Contractació
2. Objecte del contracte:
a) Objecte: Projecte executiu i estudi de seguretat i salut d’arranjament del Carrer Rius i Taulet
b) Núm. expedient: CO2018046ST
c) Lloc d'execució: Sant Joan Despí
d) Termini d’execució: 4 mesos
e) Codi NUTS:ES511
f) Codi CPV: 45230000
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat
4. Pressupost base de licitació: 328.925,63 €, IVA no inclòs.
5. Valor estimat del contracte: 394.710,76 €, IVA no inclòs.
6. Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA
7. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Joan Despí, Departament de Compres i Contractació.
b) Domicili: C/ Camí del Mig núm. 9
c) Localitat i Codi Postal: Sant Joan Despí - 08970
d) Telèfon: 93 480 60 00
f) Adreça electrònica: contractacio@sjdespi.net
g) Perfil del contractant: www.sjdespi.cat
Els plecs de clàusules i la resta de documentació associada es poden obtenir a través de l’apartat del
perfil del contractant (licitacions) de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
8. Requisits específics del contractista
Els que figuren a les clàusules 12, 13, 14, i 26 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
9. Criteris d’adjudicació
Pluralitat de criteris; 75 % automàtics; 25% judici de valor.
Els que figuren a les clàusules 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
10. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: Als 20 dies naturals comptadors des del dia següent a la publicació
d’aquest anunci al Perfil del Contractant, i dins de l’horari d’obertura al públic del Registre General
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de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Si l’últim dia de presentació coincideix amb dissabte o dia
festiu es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: L’assenyalada en els plecs de condicions particulars i tècniques
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Ajuntament de Sant Joan Despí. Departament de Compres i Contractació.
- Domicili: carrer Camí del Mig, 9; 08970 Sant Joan Despí
- Horari del Registre d’Entrades a efectes de presentació de proposicions: De dilluns a divendres de
9 a 14:00 hores, i dimecres de 16:30 a 19 hores, en el departament de Contractació (1a. Pta.).
- Advertència sobre presentació de proposicions:
De conformitat amb l'article 159 de la LCSP en la part relativa al procediment obert simplificat, les
proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre de l’òrgan de contractació
indicat en l'anunci de licitació.
En aquest sentit es fa constar expressament que:
a) No seran admeses ni registrades aquelles proposicions que s’hagin presentat per altres
mitjans, com ara oficines de Correus, o en altres registres que no siguin el que s’especifica
en aquest plec.
b) Les proposicions relatives a aquest procediment només es podran presentar en el registre
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, carrer Camí del Mig, 9, 08970 – Sant Joan Despí, en
horari d’oficina.
- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos a comptar
des de la data d’obertura de les ofertes econòmiques
11. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Joan Despí
b) Data: L'obertura de les proposicions s'efectuarà en l’adreça de l’entitat contractant que s’indica
en aquest anunci, en la primera sessió que celebri la Mesa de Contractació una vegada finalitzat el
termini de presentació d'ofertes i efectuada la qualificació de la documentació relativa a l’aptitud i
capacitat dels licitadors.
12. Altres informacions:
Les que es ressenyen en les Plecs de condicions particulars i tècniques.
El Projecte es troba en període d’exposició pública. En el cas de que es presentessin al·legacions en
contra d’aquest Projecte, quedarà interromput el termini de licitació fins a la seva resolució.
13. Despeses d’anuncis: No s’escau.
14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i/o castellà.
15. Recurs:
Els actes que es dictin en els procediments oberts simplificats d'adjudicació dels contractes d'obres
de les Administracions Públiques, podran ser objecte de recurs de conformitat amb el que es
disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
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Administracions Públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa administrativa.
Pàgina web on figura la informació relativa a la convocatòria i la documentació associada:
www.sjdespi.cat
Sant Joan Despí, 5 de juliol de 2018
La Tinent d’Alcalde de
Serveis Generals i Ordenació del territori,

Signat: Belén García Criado
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