ANUNCI
En data 4 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, ha acordat
convocar licitació, mitjançant procediment obert simplificat amb diversos criteris de
valoració i amb presentació de sobre digital, de les obres del projecte de millora dels
jardins “President Lluís Companys” del Masnou.
1)
a)
b)
c)
2)
a)

Entitat adjudicatària
Organisme: Ajuntament del Masnou.
Dependència que tramita l’expedient: Urbanisme. Telèfon 935571621. Fax núm.
935571701. Correu electrònic: urbanisme@elmasnou.cat.
Número d’expedient: LIC 19/2018
Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: Contracte de les obres del projecte de millora dels jardins
“President Lluís Companys” del Masnou.
Codi CPV: 45222000-9.

b)

Durada del contracte: Cinc mesos.

3)
a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert simplificat.
Criteris d’adjudicació: Diversos criteris de valoració (clàusula 13a del plec
particular).

4)

Pressupost base de licitació:
Import total: 185.948,49 euros, IVA exclòs.
IVA 21%: 39.049,18 €.

5)
a)
b)

Garanties:
Provisional: No
Definitiva: Si.

6)

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament del Masnou. – Urbanisme. Passeig Prat de la Riba, 1, 2a planta.
08320 El Masnou. Tel. 93 557 16 21. El plec de clàusules administratives
particulars, el projecte tècnic i aquest anunci es podran trobar al perfil del
contractant de la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.elmasnou.cat.
Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: durant els 20 dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil del
contractant.

7)
a)

Presentació de les ofertes:
Data límit de presentació: Tots els dies feiners durant el termini de 20 dies naturals
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Perfil del
contractant.
No s’admet la remissió d’ofertes per correu.
Documentació a presentar: Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina
Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, accessible a l’adreça web següent: www.elmasnou.cat, perfil del
contractant i hauran d’accedir a l’apartat eLicita (presentar oferta via sobre digital).

GENEBEDI

b)

Núm. expedient: X2018005335
Codi de verificació electrònic: 61bae1e5-cf05-4a23-95e1-4e92e142ce6c

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, d’acord
amb el que estableix la clàusula 10a del plec administratiu.
c)
d)

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
3 mesos a partir de la data de l’obertura de les proposicions.
Admissió de variants: No s’ha previst.

8)
a)
b)
c)

Obertura d’ofertes:
Entitat: Ajuntament del Masnou.
Domicili: Passeig Prat de la Riba, 1 - El Masnou.
Data: Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació
procedirà a l’obertura dels sobres digitals, en acte públic, a la comprovació de la
declaració responsable i a la valoració de l’oferta econòmica i millores d’acord amb
els criteris fixats a la clàusula 13a del plec.

9)

Requisits específics del contractista:
Els detallats a la clàusula 11a del plec referits a la solvència econòmica, financera
i tècnica.

10)

Altres informacions. La despesa derivada d’aquesta contractació de 224.997,67
IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària MS 17100
61903 del pressupost municipal de 2018.

El Masnou,
[Firma01-01]
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L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
08/10/2018

Núm. expedient: X2018005335
Codi de verificació electrònic: 61bae1e5-cf05-4a23-95e1-4e92e142ce6c

