ANUNCI
Ajuntament de Vallromanes pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres (exp.
CO_709/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vallromanes.
b) Número d’identificació: 829690004..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vallromanes.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador. Serveis
g) Número d'expedient: CO_709/2021.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes..
b) Domicili: Plaça de l'Església, 6
c) Localitat i codi postal: Vallromanes, CP: 08188..
d) Codi NUTS:
ES511
e) Telèfon: 935729159..
f) Adreça electrònica: vallromanes@diba.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keywor
d=vallromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15.09.2021

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte d'obres de substitució de la canonada de fibrociment
a Can Corbera i Passeig de Torre Tavernera.
b) Admissió de pròrroga: NO
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: NO.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511

e) Termini d'execució:.2,5 mesos
f) Codi CPV: 45232150-8

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 90.005,53 . euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA
-8 Requisits específics del contractista
Solvència: Clàusula 2.1 del PCAP
-9 Criteris d’adjudicació: Clàusula 10 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Consideracions de tipus ambiental: Foment ‘ús d’energies renovables, promoció del
reciclat gestió dels residus amb valors mediambientals o gestió més sostenible
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15.09.2021 a les 23:59 hores
b) Documentació que cal presentar: Clàusula novena del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=va
llromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes.
b) Lloc: Ajuntament de Vallromanes
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: 12:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.

-15 Tribunal qualificador
— Domènec Parera Corominas, que actuarà com a President de la mesa.
— SUSSI ROSSET PUIGVERT, Vocal (Secretaria intervenció de la Corporació).
— Montse Casacuberta Zamora, Vocal.
— Marta Sampedro Coll, Vocal.
— Meritxell Puigvert Rovira, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

