ANUNCI
De Ajuntament de Gavà pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres (exp. CiT OBRES
04/19)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gavà.
b) Número d’identificació: 808980001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Gavà
d) Tipus de poder adjudicador : Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: CiT OBRES 04/19
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Gavà
b) Domicili: Plaça de Jaume Balmes s/n
c) Localitat i codi postal: Gavà CP: 08850
d) Codi NUTS: ES511 [Llistat Codi s NUTS]
e) Telèfon: 932639258
f) Adreça electrònica: ciutatiterritori@gava.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/gava
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins l’últim dia de presentació de pliques
Horari d’atenció: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contracte d'obra per a l'execució del projecte d'actuacions d'estiu 2019.
Adequació i millora dels col·legis públics d'infantil i primària OMO 03/19
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: SÍ / 2 lots
d) Lloc d'execució: Gavà
e) Termini d'execució: 3 mesos des de l’endemà de la signatura de l’acta de replanteig
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45300000 45.3 i 45400000 45.4
h) Codi NUTS: ES511
I) En cas de contractes periòdics, calendari estimat : no escau
J) Per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
1 durada prevista, amb justificació de tota durada superior quatre anys: no escau
2 valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes: no escau
-4 Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació

a) Valor estimat del contracte: 188.385,11 euros sense IVA.
LOT 1: 108.952,70 euros sense IVA
LOT 2: 79.432,41 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si. Veure clàusula 20a del Plec administratiu i el punt 15è de l’annex I
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: veure clàusula 13a del Plec administratiu i el punt 11è de l’annex I
b) Solvència: si. Veure clàusula 13a del Plec administratiu i punt 11è de l’annex I
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació: veure clàusula 19a del plec administratiu i el punt 19è de l’annex I
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure clàusula 10a del plec administratiu i el
punt 23è de l’annex I
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no escau
-12 ACP aplicable al contracte: No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula 22a del plec administratiu i el punt 23è de l’annex I
c) Presentació d’ofertes:
Presentació electrònica i encriptada:
Entitat: Ajuntament de Gavà.
Adreça electrònica: https://eseu.gavaciutat.cat/RegistreGeneral/tramitacio/
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: no escau
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no escau
f) S’utilitzen les comandes electròniques: no
g)S’accepta la facturació electrònica: sí
h)S’utilitza el pagament electrònic: no
i)Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no escau
j)Criteris objectius de selecció dels candidats: clàusula 13 del plec de clàusules administratives
k)Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva del
nombre d’ofertes o solucions): no
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Gavà
b) Lloc: Ajuntament de Gavà
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament
fins al següent dia hàbil.
d) Hora: Es publicarà oportunament al Perfil del Contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

-15 Despeses d'anunci: El present anunci no comporta despeses per a l’empresa adjudicatària
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: veure clàusula 53a del plec administratiu
b) Adreça: veure clàusula 53a del plec administratiu
c) Termini per presentar recurs: veure clàusula 53a del plec administratiu
- 18 El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: no
Per ordre de la Sra. Alcaldessa, el Tècnic d’Administració Especial Manuel Martínez Gimenez

Firmado
CPISR-1 C
digitalmente por
[SIGNATURE_FIELD]
Manuel
CPISR-1 C Manuel
Martínez Giménez
Martínez
Fecha: 2019.05.22
Giménez
10:57:35 +02'00'

