ANUNCI DE LICITACIÓ
La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 8 de juliol de 2021, ha aprovat l’expedient de
contractació de serveis que a continuació s’indica, identificat com a expedient GESTIONA
366/2021, així com la corresponent licitació:
1.- Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de Súria
Dependència que tramita l’expedient: Servei de secretaria i contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d’expedient: Gestiona 69/2021

2.- Obtenció de documentació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Súria
Domicili: Carrer Ernest Solvay, 13
Localitat i codi postal: Súria, 08260
Telèfon: 93 868 28 00
Adreça electrònica: suria@suria.cat
Seu electrònica: https://suria.eadministracio.cat/info.0
Adreça d’internet del perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=28881974
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 29 de juliol de 2021
i) Horari d’atenció: matí de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00
3.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte del contracte: l’execució de les obres previstes en el projecte
executiu Modificació no substancial del projecte de pas elevat i millora d’accessibilitat a
l’Avinguda Santa Bàrbara i Asfaltat del c/Doctor Fleming
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució: Súria
e) Termini d’execució: 8 setmanes
f) Establiment d’un acord marc: no
4.- Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)

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

5.- Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte (VEC): 212.338,99 €
b) Pressupost base de licitació (PBL): 256.930,18 €
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties:
a) Provisional: No
b) Definitiva: Sí
8.- Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No s’exigeix
b) Acreditació de capacitat: Inscripció en el Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o en el Registre Oficial de licitadors de la Generalitat de
Catalunya
9.- Criteris d’adjudicació:
CRITERIS DE CARÀCTER OBJECTIU: MÀXIM 55 PUNTS
Criteri 1: (màxim 35 punts)
Substitució del paviment de sauló previst a la plaça, per paviment estabilitzat tipus sauló sòlid
apte per a ús de vianants. Tot segons especificacions de la documentació tècnica inclosa a l’annex
10 del projecte.



S’ofereix la millora = 35 punts
No s’ofereix la millora = 0 punts

Les millores ofertades no suposaran cap mena de cost, ni directe ni directe, per l’Ajuntament de
Súria.
Criteri 2: (20 punts):
Subministrament i instal·lació barrera antiarrels acanalada tipus ReRoot de GreenBlue Urban o
equivalent, al voltant dels 13 arbres previstos a la vorera. Tot segons especificacions de la
documentació tècnica inclosa a l’annex 10 del projecte.

S’ofereix la millora = 20 punts

No s’ofereix la millora = 0 punts
Les millores ofertades no suposaran cap mena de cost, ni directe ni directe, per l’Ajuntament de
Súria.
Criteri 3: (10 punts):
Reblert de 15 escocells amb producte drenant per enrasar-lo amb el paviment de la vorera segons
especificacions de la documentació tècnica inclosa a l’annex 10 del projecte.



S’ofereix la millora = 10 punts
No s’ofereix la millora = 0 punts

Les millores ofertades no suposaran cap mena de cost, ni directe ni directe, per l’Ajuntament de
Súria.
Criteri 4 (25 punts):
Oferta econòmica: S’atorgarà la puntuació màxima a l’empresa que presenti la millor oferta
econòmica.
Es puntuarà la resta d’ofertes segons la fórmula següent:
Puntuació = 25 x (Millor oferta ) / (Oferta a valorar)
Criteri 5 (màxim 10 punts):
Es puntuarà l’ampliació de la garantia de l’obra sobre el previst inicialment d’acord amb la taula
següent:
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Millora del termini de garantia fins a 2 anys (ampliació d’1 any), 2 punts
No s’ofereix ampliació de la garantia, 0 punts.

10.- Presentació d’ofertes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Data de l’anunci al perfil de contractant: 9 de juliol de 2021
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de juliol de 2021
Arxius a presentar: Sobre únic
Presentació d’ofertes: Perfil de contractant, eina sobre digital
Presentació d’oferta: única per no divisió en lots
S’accepta la facturació electrònica: Sí
S’utilitza el pagament electrònic: Sí

11.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Súria
b) Obertura: L’acte d’obertura del Sobre únic no serà públic
12.- Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: Català i castellà
13.- Recurs especial en matèria de contractació
Contracte no susceptible de recurs especial, d’acord amb allò establert als articles 44 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
14.- Recurs contenciós administratiu:
a) Òrgan competent en procediment de recurs: Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona
b) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes 111 (08075) Barcelona
c) Termini: 2 mesos a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació al
perfil de contractant
15.- Altres informacions:
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: No
DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
L’ALCALDE – PRESIDENT
Albert Coberó Aymerich

