Marina de Badalona, S.A.
Edifici de Capitania
Port Esportiu i Pesquer de Badalona
port@marinabadalona.cat
www.marinabadalona.cat
08912 Badalona
Tel 93 320 75 00
Fax 93 320 75 28

ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tràmit ordinari del contracte
relatiu a les “OBRES PER A LA REMEDIACIÓ DE LA SEGONA FASE DE LA PARCEL·LA 15
I ZONES VERDES ENTRE BLOCS DEL POLÍGON “A” DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE
BADALONA.
NÚMERO D’EXPEDIENT: CL_2021_07_OB
1. Entitat adjudicatària
a) Entitat: Marina de Badalona, S.A.
b) Domicili: Port Esportiu de Badalona, Edifici de Capitania.
c) Localitat i Codi Postal: Badalona 08912
d) Telèfon: 93 320 75 00
e) Fax: 93 320 75 28
f) Perfil del Contractant de Marina de Badalona, S.A. integrat a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, accessible a través
de la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&keyword=MARINA&idCap=33369564&ambit
g) Direcció de correu electrònic: ndangla@marinabadalona.cat
h) Dependència que tramita l’expedient: Departament d’Espais Portuaris.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres per a la remediació de la segona fase de la parcel·la
15 i zones verdes entre blocs del polígon “A” del Pla Especial del Port de Badalona.
b) Divisió de lots: NO.
c) Lloc d’execució: Al Port Esportiu de Badalona.
d) Termini d’execució de les obres: 4 mesos en dues fases, de manera coordinada amb
l’obra d’edificació de l’illa 15 residencial.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus d’expedient: Obres.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert.
d) Forma: Concurs.
e) Criteris de valoració: Els definits a l’ANNEX 5 del plec de clàusules administratives
i particulars.
4. Valor estimat total del contracte: Vuit-cents vuitanta-cinc mil quatre-cents
vuitanta-tres EUROS amb disset cèntims d’euro (885.483,17.-€), IVA exclòs.
5. Pressupost base de licitació: Set-cents trenta-set mil nou-cents dos EUROS amb
seixanta-quatre cèntims d’euro (737.902,64.-€), IVA exclòs.
6. Garanties:
a) Garantia provisional: No.
b) Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs).
c) Termini de garantia: 2 anys.
7. Obtenció de la documentació i informació: La informació relativa a la convocatòria
de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba disponible al Perfil
Contractant Marina de Badalona, S.A. integrat dins la Plataforma de Serveis de
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Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, accessible a través de la pàgina
web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=MARINA&idCap=33369564&ambit
Documentació complementària necessària per a la licitació
https://marinabadalonamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/mespejo_marinabadalona_cat/Eka2h9l5E1MlmGmeJZEndMBJ3B7N_VcmiGfE4e4My0PYw?e=xfXJei
8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: CPV: 45112340-0 Treballs de descontaminació de sòls.
b) Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional: segons
especificacions de la clàusula 8 Plec de Clàusules Administratives i Particulars.
c)

Classificació contractista:
Grup
Subgrup
A

1

Categoria Reial Decret
1098/2001
e

Categoria Actual
4

9. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 4 d’agost de 2021, fins a les 14 hores.
b) Presentació electrònica: Sí.
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives i
Particulars.
d) Lloc de presentació: Aquesta es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics en els termes establerts en el present Plec a través de la Plataforma de
licitació pública electrònica que MARINA BADALONA, S.A. posa a disposició dels
licitadors, mitjançant el següent enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=marinaba
dalona
e) Termini validesa mínima de l’oferta: 6 mesos.
f) Admissió de variants: No s’admeten.
10. Obertura de les ofertes:
No es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes, de conformitat amb allò
disposat a l’article 157.4 de la LCSP, ja que s’empraran mitjans electrònics. En
qualsevol cas, l’obertura en acte privat de les proposicions no tindrà lloc fins que hagi
finalitzat el termini màxim per a la seva presentació, garantint-se fins aquest moment,
mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura de les propostes no es realitzi fins
que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.

Data: 9 de juliol de 2021
MARINA DE BADALONA, S.A.
Signat. Sr. Manuel Sanz Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
GERENT

