Dijous, 7 de setembre de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Parets del Vallès
ANUNCI
En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 31 d'agost de 2017, es convoca licitació mitjançant
procediment obert, d'acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Parets del Vallès.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
2. Objecte del contracte.
Descripció de l'objecte: Contractació de les obres de reurbanització dels carrers de Travessera, Barcelona, Major, Ferrer
i Guardià i Aurora al Barri antic de Parets del Vallès, en concret la 1a Etapa (1a i la 2a fase).
3. Duració del contracte.
10 mesos (44 setmanes naturals).
4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d'adjudicació: els que s'assenyalen a la clàusula 14a. del plec de clàusules administratives particulars.
5. Pressupost base de la licitació.
1.152.470,58 EUR, IVA exclòs.
6. Valor estimat del contracte.
1.267.717,64 EUR, IVA exclòs.
7. Garanties.
a) Provisional: Es dispensa de la seva aportació.
b) Definitiva: L'import de la garantia definitiva, serà el 5% de l'import d'adjudicació.

a) Obtenció de Documentació: Departament de Contractació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, c/ Major 2-4, 08150
Parets del Vallès i a la web http://www.parets.cat/ (Ajuntament – Perfil del Contractant).
b) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de la presentació de les ofertes.
9. Requisits específics del contractista.
Els que s'indiquen en el Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de clàusules tècniques.
10. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació d'ofertes serà de 26 dies naturals comptadors des de
l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb horari de
mati de 9:00 a 14:00h. de dilluns a divendres, i per la tarda de 16:00 a 19:00h. de dilluns a dijous.
b) Documentació a presentar: la documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, de
conformitat amb el que s'estipula al Plec de clàusules administratives particulars.
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8. Obtenció de documentació i informació.
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c) Lloc de presentació: Ajuntament de Parets del Vallès, carrer Major 2-4, 08150 Parets del Vallès.
11. Solvència econòmica i tècnica.
La classificació exigida per aquesta contractació serà la següent: Grup G, subgrup 6, categoria 4.
12. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Parets del Vallès.
b) Domicili: c/ Major 2-4, 08150 Parets del Vallès.
c) Data obertura pliques: La data d'obertura del sobres núm. 2 i sobre núm. 3, és notificarà als licitadors mitjançant
correu electrònic.
13. Altres informacions.
Les despeses de les publicacions aniran a càrrec de l'adjudicatari.
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Parets del Vallès, 1 de setembre de 2017
El secretari acctal., Josep Maria Amoròs Bosch
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