CONTRACTACIÓ
SSM

ANUNCI
De la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans de Tarragona pel qual es fa
pública la licitació d’un contracte mixt (Exp. 08/2021)
1.a)
b)
c)
d)
e)
2.a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat Adjudicadora
Organisme: Mancomunitat per a la Gestió de Residus Urbans
Número d’identificació: P4300004A
Dependència que tramita l’expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Local
Número d’expedient: 08/2021
Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Mancomunitat per a la Gestió de Residus Urbans
Domicili: Carrer del Coure, 8 (Polígon Industrial Riuclar)
Localitat i codi postal: Tarragona CP 43006
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977 550746
Adreça electrònica: ssalvat@tarragona.cat
Adreça
d’internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&keyword=inciner&idCap=21984608&ambit

3.- Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Subministrament, muntatge posada en marxa, proves i
manteniment d’un grup turboalternador i els seus sistemes auxiliars a la Planta de
Valorització Energètica.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Admissió de pròrroga: Si, una pròrroga de 6 anys
Divisió en lots i nombre de lots: No
Lloc d’execució: Tarragona
Termini d’execució: Trenta-dos mesos per la fabricació, transport, muntatge,
posada en marxa i proves, i 12 anys pel manteniment
Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
Codi CPV: 31128000-9

4.a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Mixt
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

5.- Pressupost de licitació: 8.908.625 € (IVA inclòs)
a) Valor estimat del contracte: 8.514.150 € més IVA
6.- Admissió de variants: No
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7.- Garanties:
b) Provisionals: No
c) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
8.- Requisits específics del contractista:
a) Solvència: La que consta en el plec de clàusules administratives
9.- Criteris d’adjudicació: Els que consten en el plec de clàusules administratives
10.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació 45 dies naturals des de l’enviament al Diari Oficial de la
Unió Europea
b) Documentació que cal presentar: consta en el plec administratiu
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No s’admet
c.2) Presentació Electrònica: Veure plec de clàusules administratives
d) S’accepta la facturació electrònica: Si
e) Criteris objectius de selecció de candidats: consta en el plec administratiu
11.- Obertura de proposicions:
a) Lloc, data i hora: S’informarà en el perfil del contractant en els termes previstos a
la LCSP.
12.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o castellà
13.- Recurs: Recursos ordinaris segons la llei 39/2015 i 2015 i recurs especial en
matèria de contractació d’acord amb la LCSP.

Tarragona, a la data de la signatura electrònica

Jaume Renyer Alimbau
El Secretari de la Mancomunitat

