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2. MODEL D’ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
Procediment obert simplificat:
Contracte d’obres anomenat: “Actuacions de millora a la Plaça Laietana”

ANUNCI
ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
1) ENTITAT ADJUDICADORA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Sabadell
CIF: P0818600I
Número d’Identificació: 818780001
Adreça: Plaça de Sant Roc, 1, 08201 Sabadell
Tipus de poder adjudicador i activitat exercida: Administració Pública.
És una central de compres o s’utilitza una forma de contractació conjunta: NO
Número de contracte: CO2018214 Ref. 961-2018

2) OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: La realització d’actuacions de millora a la Plaça Laietana, amb
l’objectiu de potenciar l’espai com a zona d’estada i lleure dels veïns, així com facilitar
la mobilitat per l’interior de la plaça. Es portaran a terme plantacions de nou arbrat,
remodelació de paviments tous i remodelació de les zones de gespa i la xarxa de reg
automàtic.
b) Establiment d’un acord marc: NO
c) Establiment d’un sistema dinàmic d’adquisició: NO
d) CPV: 45112710-5
e) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea (en cas afirmatiu identificar el programa): NO
f) Divisió en lots (en cas afirmatiu especificar cada lot): NO

3) TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
a)
b)
c)
d)

Tipologia de contracte: Obres
Tramitació (ordinària, urgent, emergència): Ordinària
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat
Justificació en cas de procediment negociat sense publicitat (aquesta informació s’ha
de referir a cada lot): e) Admissió de variants: NO

4) ADJUDICACIÓ (en cas d’existir lots aquesta informació s’ha de facilitar per a cada lot)
a) Criteris utilitzats per l’adjudicació del contracte:
Criteris d’adjudicació objectius
a) Criteris avaluables mitjançant
Fórmula
fórmula
BAIXA ECONÓMICA

Ponderació

Fins a 90 punts

1

Es valorarà la baixa econòmica sobre
el pressupost base de licitació, IVA
Inclòs.
La proposta d’oferta de millora
econòmica del preu base de licitació,
s’encapçalarà amb l’import total de la
mateixa i seguidament haurà d’estar
degudament justificada mitjançant la
identificació de les partides del
projecte executiu sobre les que es
proposa millora del preu proposat i els
nous preus oferts per les licitadores
(Les certificacions d’obra es faran amb
els preus de les partides de projecte,
als que s’aplicarà la baixa oferta per la
licitadora).

Pi = Pm + ( PM − Pm)

Pm = PM

OM − Oi
OM − Om

B
BM

Essent:
Pm
Puntuació mínima
PM
Puntuació màxima
Pi
Puntuació oferta
BM
Baixa màxima (oferta més
econòmica)
Bm
Baixa mínima (oferta
menys econòmica)
B
Mitjana aritmètica baixes
OM
Oferta més alta
Om
Oferta més baixa
Oi
Oferta licitador

b) Sense fórmula
AMPLIACIÓ
GARANTIA

DEL

PERIODE

DE La puntuació es distribuirà en base Fins a 10 punts
als períodes superiors al termini
mínim
de
garantia
que
Es valorarà la millora en l’ampliació del s’estableixen en aquest plec (1
termini de garantia.
any), segons el següent escalat:
12 mesos
9 mesos
6 mesos
3 mesos

10 punts
6 punts
4 punts
2 punt

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:

b) S’aplica una subhasta electrònica: NO
c) Òrgan i data d’adjudicació: Tinent d’alcalde en funcions, 7 de juny de 2019.
d) Número d’Ofertes rebudes: 5
i) Núm. d’ofertes de PIMES: 4
ii) Núm. d’ofertes rebudes d’un altre estat membre o un tercer país: iii) Núm. d’ofertes rebudes per via electrònica: e) Identificació del contractista:
− Nom o raó social: AMBIENTALIA WORLD, SL
− CIF: B62398573
− Adreça: Carrer Miguel de Cervantes, 9, 08980 Sant Feliu de Llobregat
− Codi NUTS licitador: ES511
− Telèfon: 936856642
− Fax:
− Adreça electrònica de l’adjudicatari: info@ambientalia.es
− Adreça d’internet de l’adjudicatari: www.ambientalia.es
− Especificar si el licitador és PIME: SI
− Especificar si el licitador és una agrupació d’empreses: NO
f) Detall de l’mport d’adjudicació:
i) Import sense IVA: 32.186,89 €
ii) % d’IVA: 21
2

iii) Import total IVA inclòs: 38.946,14 €
g) Import i % previst de la subcontractació a tercers i identificació dels subcontractistes (si
es coneixen):
Nom contracista

Descripció de la part a subcontractar

Excavacions i Serveis
Jodar, SLU
Total

Obertura de rases

Percentatge
subcontractació
5,45 %

Import
2.009,33 €
2.009,33 €

5) RECURS:
a) Nom de l’òrgan competent en procediment de recurs: contra els actes dictats per
l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de
Barcelona; contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de
l’òrgan de contractació.
b) Adreça dades de contracte: Serveis Jurídics, C. Pau Claris, 100, 08205, Sabadell
c) Telèfon dades de contracte: 937453293
d) Fax dades de contracte: 937453232
e) Adreça electrònica dades de contracte: contractacioespaipublic@ajsabadell.cat
f) Termini per presentar recurs: un mes el recurs de reposició i el recurs d’alçada; dos
mesos el recurs contenciós administratiu.
6) PUBLICITAT:
a) Dates i referències publicacions al DOUE, si s’escau: b) Data d’enviament de l’anunci al DOUE, si s’escau: c) Altres informacions d’interès: -

7) OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Departament / Servei: Serveis Jurídics
b) Codi NUTS: ES511
c) Codis NUTS de l’emplaçament principal per les obres i/o codi NUTS del lloc principal
d’entrega o execució per contractes de subministraments i serveis: ES511
d) Telèfons: 937453293
e) Fax: 937453232
f) Adreça electrònica: contractacioespaipublic@ajsabadell.cat
g) Adreça d’internet del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetai
l&idCap=28279948

8)
INFORMACIÓ
ESPECÍFICA
EN
CAS
DE
CONTRACTES
D’OBRES,
SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS, I ACORDS MARC SUBJECTES A REGULACIÓ
HARMONITZADA, AIXÍ COM SISTEMES DINÀMICS D’ADQUISICIÓ:
En relació a la informació específica sol·licitada a l’art. 336 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, es fan constar les dades següents, de forma addicional a les ja
informades en apartats anteriors del present anunci de formalització:

a) Si s’escau, resultats de la selecció qualitativa i/o reducció del número d’ofertes i de
solucions, de conformitat amb l’establert en la Llei 9/2017 pels procediments restringits,
de licitació amb negociació, de diàleg competitiu i associació per la innovació,
concretament:
i)

Noms dels candidats o licitadors seleccionats i motius que justifiquen
selecció:

la seva
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ii)

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

Noms dels candidats o licitadors exclosos i els motius que justifiquen la seva
exclusió:
Els motius pels quals s’han rebutjat ofertes considerades anormalment baixes:
Els motius pels quals s’ha escollit l’oferta de l’adjudicatari:
Per procediments de licitació amb negociació i els procediments de diàleg competitiu,
les circumstàncies establertes a l’article 167 i a l’apartat 3 de l’article 172 de la Llei
9/2017 que justifiquen el recurs a aquests procediments:
Pel que respecta als procediments negociats sense publicitat prèvia, les circumstàncies
contemplades a l’article 168 de la Llei 9/2017 que justifiquen el recurs a dit
procediment:
En el seu cas, els motius pels que el poder adjudicador hagi decidit no adjudicar o
celebrar un contracte o acord marc o no hagi renunciat a establir un sistema dinàmic
d’adquisició:
En el seu cas, els motius pels que s’han utilitzat mitjans de comunicació diferents dels
electrònics per la presentació electrònica d’ofertes:
En el seu cas, els conflictes d’interessos detectats i les mesures preses al respecte:
En el seu cas, les mesures preses en el marc de l’article 70 de la Llei 9/2017:

El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

Jesús Rodríguez Padilla

Firmado por Jesús Rodríguez
Padilla - DNI 34754289R (AUT)
Fecha: 08/11/2019 08:19:14 CET

4

