ANUNCI
De Ajuntament de Castellar del Vallès pel qual es fa pública la licitació del contracte de
servei de “Reparació, manteniment i conservació de les voreres i calçades ”. (exp.
CONT2000046)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castellar del Vallès.
b) Número d’identificació: 805170005.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Castellar del Vallès
d) Tipus de poder adjudicador :Administració Pública Local
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Públics Generals
f) Central de compres / contractació conjunta:No
g) Número d'expedient: CONT2000046
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castellar del Vallès.
b) Domicili: Passeig Tolrà, 1
c) Localitat i codi postal: Castellar del Vallès CP: 08211.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937144040.
f) Adreça electrònica: ajuntament@castellarvalles.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
h) https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castellarvalles
f) Data límit d'obtenció de documents, comunicació i informació: 6 dies laborables
anterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes. Al tauler d’anuncis de
l’expedient en el perfil del contractat, a l’apartat de dubtes i preguntes
i) https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castellarvalles
j) lliurament de les ofertes: com a màxim el 25è dia. La presentació únicament és
mitjançant l’eina del Sobre Digital disponible al perfil del contractant de l’Ajuntament
de Castellar amb la referència CONT2000046.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres d’ “Acabament Espai Tolrà”
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: NO
d) Lloc d'execució: Castellar del Vallès
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 50230000 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats
relacionats amb carreteres i altres equips.
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: Obert subjecte a procediment harmonitzat (Art. 156-158 de la LCSP
2017)
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 476.033,04 euros sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 198.347,10 euros sense IVA (240.000,00 IVA inclòs)

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del valor d’adjudicació
-8 Requisits específics del contractista : Les empreses podran acreditar la seva
solvència indistintament d’acord amb algun dels dos mitjans detallats a continuació:
a)
b)

Classificació: (No és obligatòria)
Categoria 2 -Grup G- Subgrup 4
Categoria 2 -Grup G- Subgrup 6
Solvència: ( Financera i tècnica) d’acord amb el volum de negocis i relació de treballs
de la mateixa naturalesa en els períodes i imports indicats a l’apartat G del quadre
de característiques del PCAP.

-9 Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris
- Criteris automàtics : 100 % (oferta econòmica)
(veure el detall a l’ANNEX 4 del Plec de clàusules administratives)
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que consten en :
- El plec de prescripcions tècniques
- Apartat M del quadre de característiques
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
-12 ACP aplicable al contracte : Sí
-13 Presentació de les ofertes
a)

Data límit de presentació: 25 naturals comptats a partir de l’endemà al de la
publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant .
b) Documentació que cal presentar per cada lot a que es presenti.:
El SOBRE A: S’ anomenarà “DOCUMENTACIO GENERAL ADMINISTRATIVA” i contindrà:
- ANNEX 1 (Declaració Responsable signada)
- ANNEX 1B (Declaració Responsable en matèria de Responsabilitat de
Riscos laborals, signada)
- ANNEX 10 (DEUC omplert i signat),
- ANNEX 5 (declaració de compromís d’adscripció de mitjans materials i
humans
EL SOBRE B :S’ anomenarà “OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
AMB ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
“ i contindrà:
- L’oferta econòmica i criteris quantificables d’acord amb el model de
l’ANNEX 2
c)

Presentació d’ofertes: LA DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT LICITACIÓ ÚNICAMENT
POT SER PRESENTADA, EN FORMAT ELECTRÒNIC, A TRAVÉS DE L'APLICATIU SOBRE
DIGITAL 2.0.

c.1)Presentació mitjançant l’eina del SOBRE DIGITAL disponible al Perfil del Contractant.
descrita a la clàusula onzena del plec, a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castellarvalles
El Perfil del contractant disposa d’un vídeo i informació adreçat a les empreses
licitadores per explicar com funciona l’eina del Sobre digital.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Castellar del Vallès.
b) Lloc: 1r pis Palau Tolrà. Ps. Tolrà, 1 -08211 Castellar del Vallès
c) Data: La data d’obertura de pliques es publicarà al perfil del contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre C de les
proposicions és en sessió pública.
-15 Despeses d'anunci: No procedeix.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: En qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya.
-17 Recursos : clàusula quarantena del Plec de clàusules administratives
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local
b) Adreça: Ps. Tolrà, 1 08211 Castellar del Vallès
adreça electrònica : https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/165/
c) Termini per presentar recurs: Es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs
especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant. Així mateix, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.
d)

Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 8 de maig de 2020

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: NO
El Secretari

