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ANUNCI
De Ajuntament de Corbera de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de subministrament (exp. AJCOR030503/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Número d’identificació: 807280001
Dependència que tramita l'expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d'expedient: AJCOR030503/2022
Data d’aprovació d’acord d’incoació: 06/05/2022

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

Entitat: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Domicili: Carrer La Pau, 5
Localitat i codi postal: Corbera de Llobregat CP: 08757
Codi NUTS: ES 511
Telèfon: 936500211
Adreça electrònica: contractacio@corberadellobregat.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/corberadellobregat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Tota la documentació
necessària es podrà obtenir en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, des de la publicació de l’anunci de licitació i fins l’últim
dia de presentació de proposicions.
i) Lloc d'execució: Municipi de Corbera de Llobregat

17/05/2022 Responsable contractació

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: subministrament amb instal·lació de diversos elements
de cuines per a substituir els actuals instal·lats en les cuines dels Habitatges de
Protecció Oficial (HPO) situats en el carrer Casanovas, 26.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No.
d) Termini d'execució: s’estableix en dos (2) mesos. Aquest termini s’iniciarà a
comptar de l’inici dels treballs que no podrà ser superior a un mes des de
l’enviament de la notificació de l’adjudicació, sense possibilitat de pròrroga.
L’execució del contracte es durà a terme de conformitat amb l’establert al Plec de
prescripcions tècniques.
e) Establiment d'un acord marc: No
f) Codi CPV: 39000000-2 Mobiliari, complements de mobiliari, aparells
electrodomèstics i productes de neteja.
g) Codi NUTS: ES 511

Maria José Insa Pascual
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-4 Tramitació i procediment

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

d80b0bddb60644a0a7d4e87c26b54788001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: Ordinària no subjecte a regulació harmonitzada
c) Procediment: Obert simplificat abreujat
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a)
b)

Valor estimat del contracte: 28.062,21€, 21% d’IVA exclòs
Import màxim a efectes de licitació: L’import de licitació s’estableix en un
màxim de 33.955,27€, 21% d’IVA inclòs, 28.062,21€ IVA exclòs, per a
l’execució total del contracte, de conformitat amb el pressupost i preus unitaris
de la clàusula 9 del Plec de prescripcions Tècniques. L’import del contracte serà
el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora, i la baixa oferta
serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris en què es desglossa el
pressupost.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties: No, només en cas d’oferta anormal o desproporcionada.
-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació i solvència: No exigible. Presentació de declaració responsable de
capacitat d’obrar i no concurrència de prohibicions de contractar.

-9 Criteris d’adjudicació: D’acord amb els que s’estableixen en la clàusula VI.10 del
plec de clàusules administratives.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons plecs tècnic i
administratiu.
-11 Presentació de les ofertes
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17/05/2022 Responsable contractació

a)

Data límit de presentació: Cinc dies hàbils a comptar del següent en què es
publiqui l’anunci en el perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: Conforme al contingut de la clàusula VI.6 del
plec de clàusules administratives.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No admesa.
c.2) Presentació Electrònica: Si. Mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 disponible
en el perfil del contractant.
-12 Obertura de proposicions
a)

Pública: No, en ser la presentació d’ofertes amb mitjans únicament electrònics.
Es realitzarà amb mitjans electrònics a través de la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el
termini per a la seva presentació. Una vegada finalitzat el termini per a
presentar pliques transcorregut el període de temps establert per a poder
realitzar l’obertura dels sobres, s’accedirà al contingut de les propostes
presentades amb aplicació de les credencials requerides i prèvia sol·licitud de
les paraules clau a les empreses licitadores. Les paraules clau seran
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demanades automàticament per la Plataforma de Contractació Pública a partir
de la finalització del termini per a presentar ofertes i, en qualsevol cas, hauran
d’estar introduïdes en el termini màxim que concedeixi la Plataforma. La
impossibilitat d’accedir al contingut de la documentació inclosa als sobres per
no haver introduït la paraula clau dins els terminis establerts, comportarà
l’exclusió automàtica de l’oferta.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Espanyol i català
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La responsable del servei de contractació, Maria J. Insa Pascual
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