EDICTE
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires pel qual es fa pública la licitació de les obres de
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans de Sant Esteve
Sesrovires (exp. 2808/2021).

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
b) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Número d'expedient: 2808/2021
2. Obtenció de la documentació i informació

3. Objecte del contracte
a) Objecte: Obres de manteniment i conservació de lleres publiques en trams urbans de
Sant Esteve Sesrovires
b)Admissió de pròrroga: No
c) Lots: No
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini: 3 mesos
f) Codi CPV: 45246200-5 Treballs de protecció de riberes fluvials.
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contractació d’obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) Contracte reservat: No
e) S’aplica un acord marc/ sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: No
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a) Entitat: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
b) Domicili: C. Major, 8
c) Localitat i codi postal: Sant Esteve Sesrovires, CP: 08635
d) Telèfon: 937713017
e) Adreça electrònica: ses.contractacio@sesrovires.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/es_ES/sesrovires
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: D’acord amb l’establert al PCAP
h) Horari d’atenció: de 8:30 a 14:00 hores

5. Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 108.442,27€ IVA inclòs
b) Valor estimat del contracte: 89.621,71€, sense IVA
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: NO
b) Definitiva: Sí. 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Per aquesta licitació no és exigible la classificació de l’empresari/a.
Aquest/a pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en
el grup o subgrup de classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o
bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que s’exigeix en el plec.
En el cas d’optar per l’acreditació mitjançant la classificació, aquesta serà la següent:
Grup: E
Subgrup: 5
Categoria: 1

9. Criteris d’adjudicació
D’acord amb el que estableix l’apartat H del quadre de característiques del PCAP.
10. Condicions especials per l’execució del contracte
D’acord amb el que estableix l’apartat M del quadre de característiques
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
12. ACP aplicable al contracte: SÍ
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Es publicarà la data límit al perfil del contractant de
l’Ajuntament.
b) Documentació que cal presentar: La que s’estableix en el PCAP i PPT
c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica:
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b) Solvència: D’acord amb el que estableix l’apartat G del quadre de característiques del
PCAP.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ca_ES/sesrovires
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No procedeix
e) S’accepta la facturació electrònica: SÍ
14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
b) Lloc: Telemàtic
c) Data: La publicada en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
és públic.
15. Despeses d'anunci
No procedeix.
16. Recurs

Signat electrònicament al marge
El secretari,
Ricard Rosich i Palet

Vistiplau L’alcalde,
Enric Carbonell Jorba
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D’acord amb el que estableix la clàusula quarantena del PCAP.

