ANUNCI DE LICITACIÓ
Ajuntament de La Riera de Gaià
L’Alcaldia per la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2021 ha aprovat
l’expedient per l’execució de les obres incloses en el projecte

“ CONSTRUCCIÓ DE

PISCINES I EDIFICI DE SERVEI A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RIERA DE GAIÀ”. Mitjançant
aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert ordinari simplificat amb
diversos criteris d’adjudicació per a l’adjudicació del contracte d’acord amb les següents
dades :
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme. Ajuntament de La Riera de Gaià
b) Número d’identificació : P4312800H
c) Dependència que tramita l’expedient : Secretaria
d)Tipus de poder adjudicador : Administració Pública
2.Obtenció de la documentació i informació
a) Localitat i codi postal : Plaça Major 1 43762 La Riera de Gaià
b)Telèfon : 977655000
c) Correu electrònic : montse.caballe@rieradegaia.cat
d) Adreça del perfil del contractant:

il&idCap=32102025
e) Horari : de 9 a 14.00 h.
3. Objecte del contracte
a) Contracte d’ obres “CONSTRUCCIÓ DE PISCINES I EDIFICI DE SERVEI A LA ZONA

ESPORTIVA DE LA RIERA DE GAIÀ”
b)Admissió de pròrroga : no
c) Lloc d’execució : La Riera de Gaià
d)Termini d’execució : 6 mesos (vint-i-sis setmanes)
e) No s’admeten la divisió de lots.
f) CPV : 45212200-8 Treballs de construcció d’instal·lacions esportives

45212212-5 Treballs de construcció de piscines
g) S’Admeten variants d’acord amb l’especificat en el PCAP
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDeta

4. Tramitació i procediment
a) Expedient núm. : 231/21
b) Tramitació ordinària
c) Procediment obert ordinari simplificat
d) Criteris d’adjudicació : Detallat en la clàusula tretzena del Plec de Clàusules
administratives particulars (PCAP)
d.1) Oferta econòmica fins a 60 punts
d.2) Augment en el termini de garantia fins a 6 punts
d.3) Experiència professional del cap d’obra fins a 15 punts
d.4) Augment d’unitats i amidaments de partides del projecte fins a 9 punts
d.5) Millora en el sistema constructiu de l’edifici de serveis, fins a 6 punts
d.6) Reducció del termini d’execució de les obres fins a 4 punts
e) S’aplica subhasta electrònica : No
5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte :
Pressupost base de licitació 590.245,73 € (IVA INCLÒS)
Valor estimat del contracte 560.977,35 € (IVA EXCLÒS)
6. Garanties exigides :
Garantia definitiva 5% del preu final ofert.

Data límit d'obtenció de documentació i presentació d’ofertes: 20 dies hàbils a partir de la
publicació del present anunci al Perfil del contractant.
Documentació que cal presentar : Clàusula dotzena del PCAP
Presentació electrònica (sobre digital)
8. Requisits específics del contractista:
Hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
conforme al que determina l’Art. 87 i 88 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
9. Obertura de proposicions : Clàusula quinzena del PCAP
10. Recurs
Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu,
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció de la present notificació.
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7. Presentació d’ofertes
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La Riera de Gaià 19 de novembre de 2021

L’Alcalde -Jaume Casas i Sordé

