PLEC DE PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER LES OBRES
DE RECONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ A LA TRAVESSIA DE PONENT
D’ALP.
L’Ajuntament d’Alp ha iniciat expedient de contractació per les obres de
reconstrucció d’un mur de contenció a la Travessia de Ponent d’Alp.
1. Objecte del subministrament:
Aquest projecte té com a finalitat la justificació, definició i valoració de les obres
necessàries per la reconstrucció del mur de contenció que hi ha entre el vial públic i la
finca de titularitat privada. La modificació del projecte té per objectiu canviar la tipologia
de mur evitant afectar la propietat privada i actualitzant els preus unitaris de formigó i
acer.
Les actuacions previstes consisteixen en la demolició del murs deteriorats, la
construcció d’un nou mur de formigó armat, i la reposició dels paviments afectats per
l’actuació.
CPV: 45000000-7 Trabajos de construcción
2. Contingut dels Treballs:
Subministrament, instal·lació i muntatge dels 4 mòduls skatepark, i de tots els
materials necessaris per a la correcta instal·lació.
3. Durada del contracte o terminis de lliurament:
2 mesos a comptar des de la data de notificació.
4. Naturalesa del contracte
Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 25 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) i es
tipifica com a contracte de subministrament segons es defineix a l’article 16 LCSP i
d’acord amb la regulació establerta per aquest tipus de contracte als articles 298 i
següents LCSP.
5. Valor estimant i Pressupost base de licitació:
El valor estimat del contracte, és de:
Base imponible
IVA 21%
Total

31.050,09€
6.520,52€
37.570,61€

6. Capacitat per contractar.
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar.
7. Forma de presentació:
La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en el Registre
General del Perfil del contractant de l’Ajuntament (per mitjans electrònics), en el termini
màxim de deu dies hàbils següents a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil
del contractant. Si l’últim dia del termini fos inhàbil, els efectes d’aquest es traslladen al
primer dia hàbil següent.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=1923377
La documentació a presentar per prendre part en el present procediment s'inclourà en
un únic sobre que contindrà:
a)
Declaració responsable, segons model Annex 1.
b)
Oferta econòmica, segons model Annex 2.
8. Criteri de valoració de les ofertes.
El criteri de valoració serà únic, el de l´oferta més econòmica.
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles previstes a l'article 85
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP).
9. Drets i obligacions de les parts.
Els drets i obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable.
10. Documentació a presentar per
econòmicament més avantatjosa.

licitador

que

hagi

presentat

l’oferta

El licitador que d’acord amb la proposta d'adjudicació hagi presentat l´oferta
econòmicament més avantatjosa serà requerit per tal que, dins del termini màxim de
cinc dies hàbils, a comptar des de l´enviament de la comunicació, presenti la
documentació justificativa d´identificació, representació i capacitat d'obrar de qui
resulta ser adjudicatari.
11. Altres condicionants
L'alcalde,
Carles Adserà Guillen
(Signat electrònicament)

ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE A INCLOURE EN EL SOBRE
DECLARACIÓ
RESPONSABLE
DE
CAPACITAT
PER
D´AUTORITZACIÓ DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, I ALTRES

CONTRACTAR,

Sr/Sra .............................................................................., amb DNI núm .........................., en
nom propi o en qualitat de representant legal de la persona jurídica
................................................................................, amb CIF ................................... i domicili a
......................................................................................................, i als efectes de licitar en el
procediment d’adjudicació del contracte d’obres de reconstrucció d’un mur de
contenció a la Travessia de Ponent d’Alp.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE
a)- Té capacitat d’obrar i no es troba en cap causa legal de prohibició de contractar
amb l´Administració.
b)- Està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c)- Cap de les persones que formen part dels òrgans de govern i administració d’aquesta
empresa incompleix la legislació vigent en matèria de conflictes d’interessos dels alts
càrrecs, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions o dels càrrecs
electes.
d)- La informació i documents aportats en el sobre presentat són de contingut
absolutament cert i vigent actualment.
e)- Autoritzo l´Ajuntament d’Alp a que pugui practicar vàlidament totes les notificacions
de l´expedient de contractació, mitjançant el servei e-NOTUM, designo com a persona
autoritzada
per
a
rebre
les
notificacions
al
Sr.
................................................................................................, amb NIF ..............................., amb
número de telèfon mòbil ...................................., i declaro que la bústia electrònica on
realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i els posteriors
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal
o anormal del contracte és:
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(Certificat digital)

ANNEX 2 : OFERTA ECONÒMICA A INCLOURE EN EL SOBRE
En/Na ................................................................................. NIF ......................, en nom
propi,
o
en
representació
de
l’empresa
............................................................................, CIF........................., domiciliada a
.........................................................................................,assabentat/da
de
les
condicions exigides per optar a la contractació d’obres de reconstrucció d’un mur de
contenció a la Travessia de Ponent d’Alp, es compromet a executar el contracte amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives i Tècniques, que accepta íntegrament,
pel preu següent :
Base imposable ..........................€
IVA 21%..........................€
Total ..........................€

I perquè consti, signo la present oferta.
(Certificat digital)

