Ajuntament de Reus
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni
ANUNCI DE LICITACIÓ
OM-0229/2018
Aprovat per Decret del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, de
data 18 de desembre de 2018, el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars que haurà de regir la contractació, mitjançant procediment obert
simplificat sumari, no subjecte a regulació harmonitzada, i caràcter ordinari, de
l'execució de les obres de millora de les voreres dels carrers de Macià Vila, de
Peníscola, Raval de Sol i Vista, Rotonda Av Falset amb Recasens i Mercadé i Carrer
de Miami (Barris Pastoreta, Sol i Vista i Monestirs).
S’anuncia la convocatòria de la licitació pública, d’acord amb l’article 135 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
1. Poder adjudicador
1.1 Nom i adreces
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organisme: Ajuntament de Reus
Número d'identificació: P4312500D
Adreça: Plaça Mercadal, 1
Localitat: Reus
Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionaments,
Contractació i Patrimoni.
Codi Postal: 43201
Codi Nuts: ES514
Telèfon: 977.010.008
Fax: 977.010.208
Correu electrònic: contractacio@reus.cat
Adreces d'internet
Adreça principal: www.reus.cat
Adreça del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&

1.2 Contractació conjunta / central de compres: No
1.3 Comunicació
Accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs de la contractació a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&
Pot obtenir-se més informació a l'adreça esmentada a dalt.
Les ofertes o sol·licituds de participació han d'enviar-se per via electrònica a
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&
1.4 Tipus de poder adjudicador: Administració Pública local
1.5 Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
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2 . Objecte
2.1 Àmbit de la contractació
a) Denominació: Obres de millora de les voreres dels carrers de Macià Vila,
de Peníscola, Raval de Sol i Vista, Rotonda Av Falset amb Recasens i
Mercadé i Carrer de Miami (Barris Pastoreta, Sol i Vista i Monestirs).
b) Codi CPV: 45233340-4 Treball de cimentació de voreres
c) Tipus de contracte: Obres
d) Descripció: Execució de les obres de millores a les voreres des de la
vorada fins els escocells, refer passos de vianants i accessibilitat, i
millorar els paviments a les següents localitzacions:
-Carrer de Macià Vila
-Carrer Peníscola
-Raval de Sol i Vista
-Av. Falset amb Recasens i Mercadé
-Carrer de Miami
La realització de les obres es farà d'acord amb la memòria valorada
aprovada per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Via Pública de data 27
de novembre de 2018.
e) Valor estimat del contracte: 59.807,59 euros (més l'IVA que li
correspongui)
f) Pressupost base de licitació: 72.367,18 euros (IVA inclòs)
g) Informació relativa als lots: no es preveuen lots. Les raons figuren a
l'informe justificatiu de la necessitat del contracte i a l'apartat A del del
quadre de característiques del contracte que figura al plec de clàusules
administratives particulars.
h) Lloc d’execució: Reus. Codi NUTS ES514
i) Criteris d'adjudicació: Es fixa com a únic criteri d'adjudicació el preu.
Oferta econòmica: de 0 a 100 punts.
j) Termini d'execució/ Durada: 3 mesos.
k) Variants: No s'admeten.
l) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
3. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
3.1 Condicions de participació
a) Classificació alternativa: Grup G Vials i pistes / Subgrup 6 Obres viàries
sense qualificació específica / Categoria 1(categoria actual) - A o B
(segons RD 1098/2001)
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: De
conformitat amb l’apartat G del quadre de característiques del contracte,
si bé no s’han d’acreditar documentalment.
c) Altres requisits específics: No se n'estableixen.
d) Contracte reservat: No
3.2 Condicions relatives al contracte
a) Condicions d'execució del contracte: Previstes a l'apartat K del quadre de
característiques del contracte que figura al plec de clàusules
administratives particulars.
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4. Procediment
4.1 Descripció
a) Tipus de procediment: Obert simplificat sumari, no subjecte a regulació
harmonitzada
b) És aplicable l'ACP al contracte: Sí
4.2 Informació administrativa
a) Data límit de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.
Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà
prorrogat el
primer dia hàbil següent.
b) Llengües en les que s'han de redactar les ofertes: Català o castellà.
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
15 dies naturals a comptar del següent de l'obertura de les proposicions.
d) Modalitat de presentació d'ofertes: Únicament presentació electrònica
descrita a la clàusula onzena del plec, a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.ps
cp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=& o
bé a través de l’enllaç de la web www.reus.cat
e) Obertura d’ofertes: Es garantirà, mitjançant dispositiu electrònic
(«presentació telemàtica d’ofertes»), que l’obertura de les proposicions no
es realitzarà fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació,
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, pel que no se celebrarà acte públic
d’obertura de les mateixes.
f) S'utilitzen comandes electròniques: No procedeix.
g) S'accepta la facturació electrònica: Sí
h) S'utilitzarà el pagament electrònic: Sí
5 Informació complementària
5.1 Recursos: Previst a la clàusula quarantena del plec.
5.2 Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió
Europea”: No procedeix
5.3. Altres informacions: No procedeix

El Secretari General,
Jaume Renyer Alimbau
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