Procediment Genèric Secretaria
145/2019/SQSCR
ANUNCI
En data 30 de juliol de 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local, s’ha acordat
convocar la licitació, pel procediment obert simplificat, del contracte d’obres de millora
del tancament d’un lateral de la pista poliesportiva coberta i l’adequació del paviment
actual, al complex esportiu municipal de Sant Quirze del Vallès.
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Número d’identificació: 823840003.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: La pròpia d’un Ens Local.
Número d'expedient: 145/2019/SQSCR

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Domicili: Plaza de la Vila, núm. 1
Localitat i codi postal: Sant Quirze del Vallés CP: 08192.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 937216800.
Adreça electrònica: secretaria@santquirzevalles.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/SQV/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a fins 6 dies abans de la data
límit fixada per a la recepció d’ofertes .
Adreça electrònica: secretaria@santquirzevalles.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h.
En setmana santa, estiu i Nadal consultar horaris especials.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres de millora del tancament d’un lateral
de la pista poliesportiva coberta i l’adequació del paviment actual, al complex
esportiu municipal de Sant Quirze del Vallès
b) Admissió de pròrroga: NO.
c) Divisió en lots: SI
Lot 1: Reparació del paviment de la pista poliesportiva coberta.
Lot 2: Millora del tancament d’un lateral de la Pista poliesportiva coberta.
d) Lloc d'execució: Sant Quirze del Vallès.
e) Termini d'execució:
Lot 1: 14 setmanes
Lot 2: 6 setmanes
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció.
h) Codi NUTS: ES511.

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 12431131532170521306 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a)
b)

Valor estimat del contracte: 136.392,28 € sense IVA
Pressupost de licitació:
a. Lot 1: 95.022,95 € ( IVA inclòs)
b. Lot 2: 70.011,71 € ( IVA inclòs)

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Garantia Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA
Si s’aprecia que l’oferta és anormal es prestarà una garantia complementària de 5% de
l’import d’adjudicació
-8 Requisits específics del contractista
Solvència:
a) Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica que consti al Registre de Licitadors haurà de complir com
a mínim dos dels següents criteris:
-

-

El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte, referit al millor dels
tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de
tenir un import igual o superior a 100.000,00 € (IVA exclòs).
Disposar d’assegurança de riscos per import igual o superior a 300.000,00 €
(d’acord amb la clàusula 42)
Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals igual o superior al capital
social subscrit.

b) Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica o professional mínima que ha de constar al Registre
Electrònic de Licitador és la següent:
-

Que l’empresa ha realitzat obres en el curs dels cinc darrers anys
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte que es licita. L’import acumulat en l’any de major execució haurà
de ser igual o superior a 100.000,00 € (IVA exclòs).

-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació són els que s’especifiquen al PCAP.
-10 Condicions especials d’execució del contracte:
Les establertes a la clàusula 38 del PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
a)
b)
c)
d)

Termini de presentació d’ofertes 20 dies naturals.
Data límit de presentació: 23/09/2019.
Documentació que cal presentar: La que s’especifica a la clàusula 26 del PCAP
Presentació d’ofertes:
d.1) Presentació Electrònica:
Les proposicions es presentaran únicament mitjançant la Plataforma electrònica
Vortal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytosantquirz
edelvalles.
e) S’accepta la facturació electrònica: SI
-12 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
b) Lloc: plataforma electrònica
c) Data: 24/09/2019
d) Hora: 10:00 h
e)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
4 mesos a partir de la data de l’obertura de les proposicions
-13 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.

-15 Recurs
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte i els acords que adopti l’òrgan de
contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, són susceptibles
de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o
de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 31/07/2019 a les 13:19:17

