Àrea / Unitat

Àrea d'Urbanisme
Espai Públic
RGL
Codi de verificació

1D2F613N641D3Q1A0SM0
Document

Expedient

POU15I008O

28778/2020

Data

18-02-2021

ANUNCI
De l’Ajuntament del Prat de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres per a l’execució del Projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per
autoconsum a les teulades de 22 edificis municipals. 4 lots.
-1
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
Número d’identificació: 816910007.
Dependència que tramita l'expedient: URBANISME
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Número d'expedient: 28778/2020

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
Domicili: Pl. Vila núm. 1
Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat CP: 08820.
Codi NUTS: ES511[Llistat Codis NUTS]
Telèfon: 933790050.
Adreça electrònica: contractacioobra@elprat.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/elprat/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 de març de 2021
-3 Objecte del contracte
a)
Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte d’obres és el subministrament,
muntatge i instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit a 22 cobertes d’edificis
municipals, agrupades en 6 illes (5 illes al nucli urbà: Sagnier, Centre, Julio Méndez,
Estruch, Cèntric i 1 illa a l’espai periurbà) i que han de sumar una potència mínima
prevista a instal·lar de 1.001 Kwp. La modalitat d’autoconsum col·lectiu o compartit serà
a través de la xarxa de distribució, considerant-se dins de la modalitat de autoconsum
amb excedents acollides a compensació, i esdevenint instal·lacions associades i properes
a través de la xarxa, segons l’article 3 del RD 244/2019.
Les 22 cobertes municipals es concentren en 6 illes (Sagnier, Centre, Julio Méndez,
Estruch, Cèntric i periurbà) que s’han agrupat en 4 lots de licitació similars en quant a
número d’edificis, tipologia i/o kWp considerats.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: 4
Lloc d'execució: Prat de Llobregat
e) Termini d'execució: 24 setmanes per cada lot
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 09331200-0 Mòduls solars fotovoltaiques
h)Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
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f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 979.054,00 . euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 1.184.655,34 euros.
Import total IVA exclòs: 979.054,00 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5%
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i tècnica: segons clàusula G1 del PCAP
b)

Classificació en cas de presentar-se a dos lots que sumin més de 500.000 €:
Grup

Subgrup

I)Instal·lacions elèctriques

Categoria

2 Centrals de producció d’energia

c

-9 Criteris d’adjudicació: Segons l’establert a la clàusula H2 del PCAP
Preu: 51 Punts
Increment potència PIC instal·lada: 20 punts
Garantia dels inversors: 10 punts
Monitoratge i manteniment preventiu: 10 punts
Pla d’execució d’obra: 9 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les establertes al projecte d’obres
disponible a la PSCP.
-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25/03/2021 10:00
b) Documentació que cal presentar: Segons l’establert a la clàusula S del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:No
Adreça electrònica: contractacioobra@elprat.cat
c.2)Presentació Electrònica:Si
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
e) S’accepta la facturació electrònica: Si
-13 Obertura de proposicions
Sobre A (acte no públic)
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
c) Data: 26/03/2021
d) Hora: 10:00
Sobre B
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Lloc: Videoconferència ZOOM
c) Data: s’informarà a la plataforma del PSCP
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d) Hora: s’informarà a la plataforma del PSCP
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Espanyol i Català
El Prat de Llobregat, 4 de març de 2021
Juan Pedro Pérez Castro
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