ANUNCI
De Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de obres (Exp. C 05/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp.
b) Número d’identificació: 9807350006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consorci per a la Gestió de Residus Municipals
del Baix Camp
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Recollida i tractament de residus
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: C 05/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp.
b) Domicili: Doctor Ferran, 8
c) Localitat i codi postal: Reus CP: 43202.
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977327155.
f) Adreça electrònica: secretaria@baixcamp.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDet
ail&idCap=10248731
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 2 dies hàbils abans de la
finalització del termini de presentació d’ofertes
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:30 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació de l'obra de construcció d'una nova nau oberta i
trinxeres airejades per compostatge de la fracció vegetal al Centre Comarcal de Gestió
de Residus.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número: No
d) Lloc d'execució: Municipi de Botarell
e) Termini d'execució: Màxim 9 mesos (270 dies)
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV:
45261000-4 Treballs de construcció de cobertes i estructures de tancament i treballs
connexes
i) Codi NUTS: ES514
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert, sense regulació harmonitzada
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
g) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No.
h) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris (Criteris avaluables de forma automàtica):
Proposta de millores sobre el projecte: màxim 40 punts

Oferta econòmica: màxim 30 punts
Termini de garantia: màxim 10 punts
Dedicació del personal qualificat: màxim 10 punts
Programació temporal: màxim 5 punts
Les fórmules i especificitats figuren en el Plec de clàusules administratives particulars,
clàusula 14.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 808.141,40 euros sense IVA
b) Pressupost base de licitació:
Import net: 808.141,40 euros
Import total: 977.851,09 euros
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% import d’adjudicació (sense IVA)
Termini de garantia: dos (2) anys
-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació:
Per tenir un valor estimat superior a 500.000,00 euros, és requisit indispensable que
l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders
adjudicadors. La classificació exigida és la següent:
Grup C; Subgrup 2; Categoria 2
Grup J; Subgrup 5; Categoria 2

b)

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import mínim 600.000 euros
(S’haurà d’acreditar només per l’empresa proposada com a adjudicatària)

-9 Condicions particulars per l’execució del contracte:
De caràcter mediambiental:
Nomenament d’un responsable ambiental per part de l’adjudicatari de les obres, respecte
a l’execució del contracte.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No s’escau
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: S’indica en el perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar:
Documentació relacionada en la clàusula 11a del plec de clàusules administratives
particulars
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica. Les proposicions s’hauran de presentar electrònicament
mitjançant l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Contractació, que és accessible
a través de la seu electrònica del Consorci: https://www.seu-e.cat/web/cgrmbc. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics en la forma prevista seran
excloses de la licitació.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp.
b) Lloc: Doctor Ferran, 8 Reus
c) Data i hora: S’indicarà en l’anunci del perfil del contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
pública.
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb el previst
a l’art. 158 de la LCSP.
-15 Despeses d'anunci
No s’escau
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català / castellà
-17 Recurs
Recurs potestatiu (recurs de reposició)
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern
b) Adreça: Carrer Dr. Ferran, núm. 8 de Reus (CP 43202)
c) Termini per presentar el recurs: 1 mes a comptar des de l’endemà de la publicació en el
Perfil de Contractant
Recurs en via judicial
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat del Contenciós administratiu
b) Adreça: Av. Roma, 23 de Tarragona (CP 43005)
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

La data de signatura electrònica coincideix amb la data del document
Joan Manuel Abelló
CPISR-1 C
Joan
Manuel
Abelló

Secretari

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Joan
Manuel Abelló
Fecha: 2019.12.12
08:21:16 +01'00'

