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ANUNCI
De conformitat amb la resolució de l’Alcaldia núm. 2022DECR000744 de data 13/05/2022
es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. X2022000709)
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Administració Contractant: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Número d’Identificació: P0825900D
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Òrgan de contractació: Alcaldia
Dependència que tramita l’expedient: Contractació
Número d’expedient: X2022000709

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
b) Domicili: Pl. de la Vila 1
c) Localitat i codi postal: Santa Maria de Palautordera 08460
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938479620
g) Adreça electrònica: ajuntament@smpalautordera.cat
h) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=palautordera&reqCode=viewDetail&idCap=2060165&
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables, dins
el termini de presentació de proposicions.
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

a) Descripció de l’objecte: obres d’estabilització d’un vessant esllavissat localitzat al
marge dret del riu Tordera al seu pas per el carrer camí de la Font, 1-4. Barri
Moixerigues
b) Admissió de pròrroga: Si
c) Lloc de realització: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
d) Termini d’execució: dos mesos i mig (2,5), prorrogable de forma expressa fins 1 mes.
e) Codi CPV: 45111230-9 Treballs d’estabilització de terrenys.
f) Aquesta contractació queda condicionada a l’aprovació definitiva del Projecte d’obres
aprovat inicialment mitjançant Resolució d’Alcaldia del dia 16 de maç de 2022.
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4. Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus d’expedient: Obres.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert simplificat amb pluralitat de criteris.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No.

5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte (sense IVA) : 108.880,35 €
b) Import de licitació (sense IVA): 98.982,14 €
6. Admissió de variants: No
7. Garanties de la contractació:
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No.
b) Solvència: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

11. Criteris de valoració de les ofertes/criteris d’adjudicació: Vegeu la clàusula 1.11 del
Plec de clàusules administratives .
12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el perfil de contractant. En el cas de que el termini acabi en
dissabte o festiu, finalitzarà el primer dia hàbil següent.
b) Modalitat de presentació: Sobre Digital integrada en la plataforma de serveis de
contractació pública de Catalunya.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2060165
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13. Obertura de proposicions:
a) L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica i no seran actes
públics, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el
moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació.
b) Data i hora:
Sobre A:
08/06/2022
Sobre B:
14/06/2022

a les
a les

10:00
10:00

hores
hores

c) Membres de la Mesa:
PRESIDENT: Eduard Rusiñol Vega, arquitecte municipal
PRESIDENT SUPLENT: Antonio Puerta Martínez, enginyer tècnic municipal
VOCALS:
Vocal titular: Francesc Palau Sabater, secretari de la Corporació
Vocal suplent: Glòria Berbel Santamaria, tècnica de recursos humans
Vocal titular: Sara Galbany Arabal, interventora
Vocal suplent: Enric Sánchez Abanades, tresorer
Vocal titular: Manuel Moreno Barrio, enginyer tècnic municipal.
SECRETÀRIA DE LA MESA: M. Dolors Sabé i Corney
SECRETÀRIA DE LA MESA SUPLENT: Annabel ortigosa Guillen
OBSERVADORS: Portaveus titulars dels grups municipals o regidors en qui deleguin,
i el regidor de l’àrea corresponent.
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14.- Presentació de recursos
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: Reposició davant el mateix òrgan de
contractació o contenciós administratiu davant els jutjats d’aquest ordre; contra els actes
de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació.
b) Termini de presentació del recurs: un mes el recurs de reposició i el recurs d’alçada;
dos mesos el recurs contenciós administratiu.
c) Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Contractació.
d) Telèfon: 938479620.
e) Adreça de correu electrònic: ajuntament@smpalautordera.cat
Santa Maria de Palautordera,
L’alcalde,
Signat electrònicament.

