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Núm. Expedient: 2021 / 8437

ANUNCI

Identificació de l’expedient
Títol

Vicenç Bayarri Pla

Signatura 2 de 2

25/03/2022 Secretari accidental

Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Contracte d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants
metàl·lica que creua La Tordera
Règim interior - Contractació
2021 / 8437
Anunci de formalització del contracte

Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2022, s’ha adjudicat el contracte
d'obres de reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua La Tordera, el qual
s’ha formalitzat en data 17 de març de 2022, la qual cosa es fa pública als efectes de l’article 154.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Tordera.
Número d’identificació: P0828400B
Dependència que tramita l'expedient: Departament de contractació.
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Administració local.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2021 / 8437.

Josep Llorens Muñoz
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2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Tordera.
Domicili: Plaça Església, 2.
Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 937643717.
Adreça electrònica: contractacio@tordera.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa data que per a la presentació de
proposicions.

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

792101e496ef4c99a72df4f62634911b001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
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i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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3 Objecte del contracte
a) Descripció del contracte: execució de les obres descrites en el “Projecte constructiu de la
reparació de les piles de la passarel·la vianants metàl·lica que creua la Tordera, de data gener
de 2021”, i la Memòria ambiental del Projecte constructiu de la reparació de les piles de la
passarel·la vianants metàl·lica que creua la Tordera, els quals es van aprovar definitivament
per la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de novembre de 2021. L’actuació prevista
preveu millorar l’estabilitat estructural del conjunt, protegir la base de les piles per evitar
futures soscavacions i descalçament de les fonamentacions. Es preveu reforçar l’entorn de
l’encepat de la pila afectada amb escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 Kg
estabilitzada amb formigó en massa HM-20, que evitaria posteriors erosions a l’entorn de la
fonamentació.
b) Durada del contracte: 1 mes, a executar el mes d’agost de 2022.
c) Admissió de pròrroga: No.
d) Divisió en lots i número de lots: No.
e) Modificacions previstes: No es preveuen modificacions en el present contracte.
f) Lloc d'execució: Pont de Ferro, Tordera.
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
h) Codi CPV: 45221100-3 - Treballs de construcció per a ponts
i) Codi NUTS: ES511.
4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Obres.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert simplificat.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

5 Pressupost de licitació
a)
b)
c)
d)

Valor estimat del contracte: 54.607,19 euros, sense IVA.
Pressupost base de licitació: 54.607,19 euros, sense IVA.
Pressupost total: 66.074,71 euros, IVA inclòs.
IVA suportat: 21 %.
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6 Admissió de variants
a) No s’admeten variants.
7 Garanties

25/03/2022 Secretari accidental

a) Provisional: No.
b) Definitiva: Sí, 5 % sobre l'import d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix a 2.340,12 euros.
8 Criteris d’adjudicació
a) Automàtic: Oferta econòmica, fins a 75 punts.
b) Automàtic: Millora consistent en l’ampliació del termini de garantia de l’obra, fins a 20 punts.
c) Automàtic: Millora relacionada amb la perspectiva de gènere, fins a 5 punts.
9 Data d’adjudicació i formalització del contracte
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a) Data d’adjudicació del contracte: 10 de març de 2022.
b) Data de perfecció del contracte: 17 de març de 2022.
10 Número d’ofertes rebudes dels operadors econòmics
a) Número d’ofertes rebudes: 2.
b) Nombre d’ofertes rebudes d’un altre Estat membre o d’un país tercer: 0.
c) Nombre d’ofertes rebudes per via electrònica: 2.
11 Dades dels operadors econòmics adjudicataris
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Raó social: CAN PIPA, SL
CIF:
Adreça fiscal: Sant Pere Pescador, codi postal 17470
Codi NUTS: ES511.
Número de telèfon:
Número de fax:
Adreça electrònica:
Adreça d’Internet:
Petita i mitjana empresa: No.
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j) Contracte adjudicat a una agrupació d’empreses: No.
12 Valor de l’oferta seleccionada
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a) Import net adjudicat: 46.802,35 euros
b) Import total adjudicat (21% IVA inclòs) : 56.630,84 euros.
c) Millora consistent en l’ampliació del termini de garantia de l’obra. Ampliació del termini de
garantia de l’obra en 24 mesos que se sumaran al termini de garantia obligatori mínim d’1 any
(12 mesos). Total garantia de l’obra de 36 mesos.
13 Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat
a) Programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.
14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Tordera.
b) Adreça: Plaça Església, 2, Tordera, 08490.
c) Termini per presentar recurs: Especificat a la clàusula 61 del PCAP. Recurs contenciós
administratiu en el termini de 2 mesos. Recurs de reposició en el termini d’1 mes.
15 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
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a) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix la seva publicació.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, a data de signatura electrònica
Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829),
davant meu, Vicenç Bayarri Pla, Secretari accidental (Nomenament DGAL de data 6/5/2021)
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