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SC-SECRETARIA / Contracte administratiu

ANUNCI LICITACIÓ
De l’Ajuntament de Cardedeu pel qual es fa pública la licitació del contracte
d’obres de reparació de la coberta del Complex Esportiu Municipal de
Cardedeu (CEM) (Exp. 2018/3109), aprovada a la Junta de Govern local del
dia 20 de desembre de 2018.
1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE CARDEDEU.
b) Dependència que tramita l’expedient: SC-Secretaria
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Número d’expedient: 2018/3109 (aprovat a la JGL 20/12/2018)
2.- Obtenció d'informació:
Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, núm. 1. 08440 – CARDEDEU.
Tel. 938444004 fax: 938711477.
Adreça electrònica: contractacions@cardedeu.cat
Pàgina web on hi ha publicat el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Cardedeu, en el qual hi figuren les informacions relatives a la convocatòria:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp
?reqCode=viewDetail&idCap=6223063
3.- Objecte del contracte:
a)Descripció: OBRES DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL COMPLEX
ESPORTIU MUNICIPAL DE CARDEDEU (CEM)
b) Divisió en lots: NO
c) Lloc d’execució: Cardedeu
d) Codi CPV: 45261000-4
4.- Tramitació i procediment d'adjudicació:
a) Tipus d’expedient: Contracte d’obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat (art. 159.6 LCSP)
d) s’aplica acord marc: No
5.- Pressupost de la licitació:
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A la vista del pressupost recollit en la Memòria descriptiva de l’actuació,
el pressupost d’execució material (PEM) previst de l’obra és de
54.551,70€.
El pressupost base de licitació és de 78.548,99€ (IVA al 21% inclòs),
64.916,52€ + 13.632,46€.
El valor estimat del contracte ascendeix a 64.916,52€ (IVA exclòs)
6.- Garanties:
a) No es requerirà la constitució de la garantía definitiva d’acord amb
l’article 159.6.f) de la LCSP.
7.- Requisits específics:
Els establerts en els Plec de clàusules administratives i en la Memòria
valorada.
8. Criteris d’adjudicació:
Els indicats a l’apartat 10 del Plec de clàusules administratives.
9.Admissió de variants: NO
10.- Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 22/01/2019 (10 dies hàbils a partir de la
publicació al perfil del contractant), mitjançant presentació telemàtica al
perfil del contractant.
b) Documentació a presentar, forma, contingut de les proposicions i lloc: El
que es determina a la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives
particulars.
11. Obertura de proposicions: Veure clàusula 14 del Plec de clàusules
administratives.
12. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: NO

Cardedeu,
L’alcalde
Enric Olivé Manté
(signat electrònicament a peu de página)
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