ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT PEL QUAL ES
FA PÚBLICA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE
D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA COBERTA TÈXTIL DE LES GRADES DEL
SOFTBOL.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
b) Número d'identificació: 820090004
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei d’Equipaments Públics
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Nombre d’expedient: N801/2022/000112

2. Obtenció de la documentació i informació
-Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
-Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1
-Localitat i codi postal: Sant Boi de Llobregat CP: 08830
-Codi NUTS: ES511
-Tel.: 93 635 12 39 Fax: 93 630 18 56
-A/e: contractacio@santboi.cat
-www.santboi.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/6015697/customProf
Horari d'atenció: Departament de Contractació i Compres, de 8 a 15 hores, de dilluns a
divendres.

3. Objecte del contracte
-Descripció de l'objecte: Obres del POMO Coberta tèxtil de les grades del softbol.
-Admissió de pròrroga: No
-Divisió en lots: No
-CPV: 45211320-8 Treballs de construcció de porxades.

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d'expedient: Obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert Simplificat Abreujat
d) S'aplica un acord marc: No
e) S'aplica subhasta electrònica: No

5. Pressupost
-Pressupost de licitació: 73.768 euros
-Valor estimat del contracte: 79.999,10 euros

6. Garanties
-Provisional: No
-Definitiva: No

7. Requisits específics del contractista
-Classificació: C, 3, 2
-Solvència:
-Econòmica i financera:
a) Volum anual de negocis d'1,5 el pressupost base de licitació en l'àmbit a què es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles.

-Tècnica o professional:
Haver realitzat un mínim de 3 obres de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el decurs de, com a màxim, els cinc últims anys.

8. Criteris d'adjudicació
1.Oferta econòmica: fins a 70 punts
2.Termini d’execució: fins a 20 punts
3.Extensió període de garantia: fins a 10 punts

9. Condicions particulars per l'execució del contracte
L'empresa o empreses contractistes d'aquest contracte han d'organitzar accions de formació
professional en el lloc de treball que millorin l'ocupació i l'adaptabilitat de les persones adscrites
a l'execució del contracte, així com les seves capacitats i la seva qualificació.

10. Presentació de les ofertes
- Data límit: 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de
licitació al Perfil de Contractant.
- El contingut de l'oferta haurà de constar:
1. Annex I Declaració responsable simplificat abreujat (obligatori)
2. Annex II Oferta econòmica (obligatori)
3. Annex III Declaració responsable i compromís en matèria de prevenció de riscos
laborals (obligatori)
4. Annex IV Declaració disposició de pla d’igualtat (obligatori)
5. Annex V Proposta tècnica criteris automàtics
6. Annex V Reducció termini d’execució

-Forma de presentació: segons clàusula 15 del PCAP.
- Presentació d'ofertes electrònica.

Sant Boi de Llobregat, 31 de març del 2022

