ANUNCI
De l' Ajuntament de Montcada i Reixac pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d'obres (exp. 1/2021-COO)

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Montcada i Reixac.
b) Número d’identificació: 812520002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Compres
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 1/2021-COO
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Montcada i Reixac.
b) Domicili: Av. de la Unitat, 6
c) Localitat i codi postal: Montcada i Reixac CP: 08110
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 935726474.
f) Adreça electrònica: contractacio@montcada.org.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: obres de millora de l’accessibilitat de la vorera de la riera de Sant
Cugat al polígon industrial de la Ferreria
b) Divisió en lots i número de lots: no és procedent
c) Lloc d'execució: Montcada i Reixac (Barcelona)
d) Termini d'execució: tres mesos
3) Codi CPV: 45231400-9 Treballs de construcció de línies de conducció elèctrica / 45233262-3
Treballs de construcció de zones de vianants
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: urgent
c) Procediment: obert simplificat
5.- Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 713.349,93 euros desglossat en els conceptes següents:
Pressupost d'execució material: 495.416,30 €
Despeses generals i benefici industrial, 19%: 94.129,10 €
IVA, 21%: 123.804,53 €

b) Valor estimat del contracte: 707.454,48 euros i es desglossa de la forma següent:
-

PBL (IVA exclòs): 589.545,40 €
Modificació eventual màxima del 20%: 117.909,08 €

6.- Garanties
Definitiva: 5 per 100 del preu final ofertat pel licitador que hagi presentat la millor oferta, exclòs
l’impost sobre el valor afegit.
7.- Criteris d’adjudicació: establerts a la clàusula 12a del plec de clàusules administratives
particulars que regeix la licitació.
8.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 31 de maig de 2021, inclòs.
b) Documentació que cal presentar: establerta a la clàusula 8a del plec de clàusules
administratives particulars que regeix la licitació.
c) Presentació d’ofertes: Electrònica:
9.- Obertura de proposicions
a) Lloc: l’acte d’obertura serà virtual
b) Data: 4 de juny de 2021, inclòs
c) Hora: 11:00 hores del matí.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
Montcada i Reixac,

