ANUNCI
De Institut Català del Sòl (INCASÒL) pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. ICSOL 2019_20037)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Institut Català del Sòl (INCASÒL).
Número d’identificació: 6740.
Dependència que tramita l'expedient: Institut Català del Sòl (INCASÒL)
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Llei 4/1980, de 16 de desembre de creació de
l’INCASÒL. Art. 3.
f) Número d'expedient: 2019_20037

-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) Obtenció de documents i informació: horari d’atenció: de 9:00h a 14:00h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: redacció de direcció d’execució, control de qualitat i redacció del
pressupost del projecte executiu de les obres de construcció de 40 habitatges dotacionals
al carrer Baldiri Net i Figueres, de Sant Boi de Llobregat.
b) Admissió de pròrroga: Sí: veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Sant Boi de Llobregat.
e) Termini d'execució: previsió de 54 mesos.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 71200000-0.
h) Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari
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: 124.379,75 euros sense IVA.
Import de licitació IVA exclòs: 103.649,79 euros.

-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a)
b)
c)

Solvència: es detalla a l’apartat G1 del quadre de característiques del PCAP.
Solvència econòmica i financera:
Descripció: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Solvència tècnica i professional:
Descripció: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.

-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: 7 d’octubre de 2019
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula onzena del PCAP.
c) 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: a partir de l’obertura del sobre anterior.
d) Hora: 12:00
e) 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 la present resolució, es pot interposar amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic.
L’escrit d’interposició del recurs, es presentarà al registre d’Entrada de l’Institut Català del Sòl, o
bé al registre d’Entrada del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que serà l’òrgan
que coneixerà del recurs, en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils comptats a partir del
següent al de recepció de la present notificació.
A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenta el recurs, els
mitjans de prova dels quals es pretén fer ús i, en el seu cas, les mesures cautelars que es
demana s’adoptin. A tot això s’haurà d’adjuntar tota la documentació a que fa referència l’article
51 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició de recurs contenciósadministratiu conforme el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la
Jurisdicció Contenciós- Administrativa.
No obstant això, contra la present resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos a partir del dia
següent al de recepció de la present notificació, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El que es notifica als efectes oportuns.
- 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

