AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)

ANUNCI
de licitació per a l’adjudicació de les obres de construcció del
cinema-teatre-auditori José A. Valls, d’Alcanar
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de
data 7/02/2019, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, que han de regir el procediment de licitació pública per a l’adjudicació de
les obres d’execució del projecte de construcció del Cinema-Teatre-Auditori
“José A. Valls”, d’Alcanar:
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Expedient electrònic:
b) Organisme:
c) Dependència que tramita:

252/2019
Ajuntament d’Alcanar
Secretaria

2. OBJECTE CONTRACTE:
-Tipus de contracte:
-Descripció:
-Lloc prestació dels serveis:
-Termini d’execució:
-CPV (nomenclatura):

Obres de construcció cinema-teatre-auditori
“José A. Valls.
Edifici amb façana a dos carrers i quatre mitgeres
Av. Catalunya, 70 (cantonada amb C/ Miquel
Figueres, 11-13), d’Alcanar
17 mesos
45000000 (Treballs de construcció)

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:

Ordinària
Obert
Diversos criteris

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
4.1. PRESSUPOST:
El pressupost de l’obra es de 1.676.355,95 €, que un cop aplicat el 13% de despeses
generals i el 6 % de benefici industrial, ascendeix a 1.994.863,58 €, que amb el 21%
d’IVA ascendeix 2.413.784,93 €uros.
4.2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
El valor estimat del contracte és el sumatori del cost de l’obra, total un milió nou-cents
noranta-quatre mil vuit-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims
(1.994.863,58 €), més el cost de les millores per import de (170.132,12 €); que
ascendeix a un import total de 2.164.995,50 €uros.
5.- REVISIÓ DE PREUS: No es contempla.

1

Codi Validació: 3PNSMJ36MYYGYEQPQLC9DCJCJ | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

JOAN ROIG CASTELL (1 de 1)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 11/02/2019
HASH: ce873ca9ebaa17e4369fd39c7a75dcda

Codi Postal 43530 - C.I.F. – P 4300400 A – Registre Entitats: 01430043

6. GARANTIES:
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofertat, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit
7. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Fax:
f) Perfil de contractant:

Ajuntament d’Alcanar
C/ Generalitat, 10
Alcanar ( 43530)
977. 73.20.13
977.73.14.10
web http:\\www.alcanar.cat

8. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:
Establerts en el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
9. PRESENTACIÓ OFERTES/SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ, I OBERTURA:
Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les
seves ofertes en dos sobres, en el termini màxim de 26 dies naturals,
mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat

b

Mitjà de presentació: Exclusivament en format electrònic, a través de l'eina de
Preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació
Publica de la Generalitat de Catalunya.

Obertura sobre A: La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en
el Sobre A 24h després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes.

10. OBERTURA DE LES OFERTES: L'obertura de les proposicions es realitzarà per la
Mesa de Contractació. No se celebrarà acte públic d'obertura de la documentació
administrativa.
12.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA: La capacitat d'obrar dels
empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar s'acreditarà mitjançant la
inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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Obertura sobre B: En el dia, lloc i hora que s’anunciarà prèviament al Perfil del
Contractant i en la plataforma electrònica disponible a aquests efectes, tindrà lloc l'acte
públic d'obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.

