ANUNCI
de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) pel qual es fa pública la licitació d’un (1) contracte d’obres
(exp. CTN2100139)
-1 Entitat adjudicadora
a)
Organisme: Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
b)
Número d’identificació: 6540
c)
Dependència que tramita els expedients: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
d)
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e)
Número d'expedient: CTN2100139
-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
b)
Domicili: Provença 204-208
c)
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08036.
d)
Codi NUTS: ES511
e)
Telèfon: 935672800.
f)
Adreça electrònica: contractacio.aca@gencat.cat.
g)
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&i
dCap=206317
h)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
Els documents es troben disponibles, en forma digital, a la plataforma fins a la data límit
de presentació d’ofertes. Les persones interessades en el procediment de licitació podran
dirigir-se a l’òrgan de contractació i sol·licitar aclariments del que estableixin els plecs o
la resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos
de l’espai virtual de licitació amb una anticipació de dos dies abans de la finalització del
termini de presentació de les proposicions. Aquestes preguntes i respostes seran
públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil del contractant
de l’òrgan.
-3 Objecte del contracte
a)
Descripció de l'objecte: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DELS
DESGUASSOS DE FONS DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS
b)
Admissió de pròrroga: No
c)
Divisió en lots i número de lots: No
d)
Lloc d'execució: Cercs
e)
Termini d'execució: dotze (12) mesos
f)
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g)
Codi CPV: 45247212-9 Treballs de reforç de preses
h)
Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a)
Tipus d’expedients: obres
b)
Tramitacions: ordinari
c)
Procediments: obert
e)
S’aplica un acord marc: No.
f)
S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a)
Valor estimat del contracte: 2.096.420,81 euros sense IVA. Import total IVA inclòs:
2.536.669,18 euros.
b)
Pressupost base de licitació: 2.096.420,81 euros sense IVA. Import total IVA inclòs:
2.536.669,18 euros.
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-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: D’acord amb l’article 106.1 LCSP no s’exigeix.
Definitiva: D’acord amb l’article 107 LCSP s’exigeix una garantia definitiva d’un 5% de
l’import d’adjudicació
-8 Requisits específics del contractista
a)
Classificació: Veure apartat G2. Classificació empresarial del quadre de característiques
del procediment de contractació del PCAP.
b)
Solvència: veure apartat G “Solvència i classificació empresarial” del quadre de
característiques del procediment de contractació del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació: Criteris tècnics de qualitat de les ofertes 80 punts; Criteris econòmics 20
punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure apartat M “Condicions especials
d’execució” del quadre de característiques del procediment de contractació del PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a)
Data límit de presentació: 14 de maig de 2021 a les 12:00:00 hores
b)
Documentació que cal presentar: La requerida en els sobres digitals
c)
Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica:
Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en tres sobres, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina
de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat
-14 Obertura de proposicions (SOBRE C)
a) Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
b) Lloc: Mitjans electrònics
c) Data: 3 de juny de 2021
d) Hora: 11:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’obertura del sobre que conté l’oferta avaluable
per criteris automàtics es realitzarà mitjançant la celebració per mitjans electrònics d’ un acte en
què hi podran participar tots el licitadors mitjançant l’enllaç que prèviament es publicarà a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
-15 Despeses d'anunci: 0,00 €
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
En qualsevol de les llengües oficials a Catalunya
-17 Recurs: veure clàusula trenta-novena del PCAP
-18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
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