ANUNCI
De Ajuntament d'Argentona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres de la
memòria valorada dels treballs de millora de l’accessibilitat d’Argentona, any 2018. (exp.
2985/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Argentona.
b) Número d’identificació: 800950006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Argentona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d'expedient: 2985/2018
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h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins el darrer dia de presentació de
proposicions.
i) Horari d’atenció: 8:30 a 14:00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte d’obres de la memòria valorada dels treballs de
millora de l’accessibilitat d’Argentona, any 2018
b) Divisió en lots i número de lots: No.
c) Lloc d'execució: Argentona
.
d) Durada contracte: El contracte tindrà una durada de 4 mesos comptar des de la data de
l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.
e) Codis CPV: 45220000-5
g) Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte obres
b) Tramitació: ordinari
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-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Argentona.
b) Domicili: Carrer Gran 59
c) Localitat i codi postal: Argentona CP: 08301.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937974900.
f) Adreça electrònica: contractacio@argentona.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=ar
gentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552
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c) Procediment: obert

-5 Pressupost de licitació
Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 214.876,03€ més
el 21% d’IVA, 45.123,97€, total 260.000 euros (IVA inclòs)
6) Valor estimat del contracte: 214.876,03 IVA exclòs euros sense IVA
7) Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs.

-8 Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera
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Descripció:
Referit
a
l'any
de
major
volum
de
negoci
dels
tres
últims
exercicis conclosos haurà de ser almenys d’una vegada i mitja al valor estimat del
contracte, és a dir, ha de ser almenys d'un mínim de 322.314,04 euros IVA exclòs i
s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència professional o tècnica:
Treballs realitzats
Descripció:
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Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
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Una relació i documents justificatius corresponents de les obres executades en el curs
dels darrers cinc anys, avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats
indicaran que s'ha efectuat obres de característiques similars i per import de
323.314,04 € euros, IVA exclòs, així com les dates i el lloc d'execució de les obres i es
precisarà si s'han realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i que es
van
portar
normalment
a
bon
terme.
-9 Criteris d’adjudicació: Els previstos a la clàusula 1.11 del plec de clàusules
administratives particulars
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les previstes en el plec de clàusules
administratives particulars.
-11 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: Les empreses disposaran d’un termini de 26 dies naturals per a
la presentació de les proposicions, el termini comptarà a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. No obstant això, si l’últim dia
del termini és inhàbil aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil.
L’hora màxima de presentació : 14:00 hores.
a) Documentació que cal presentar: La prevista a la clàusula 1.9 del plec de clàusules
administratives particulars.
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Presentació Electrònica:
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc que a continuació s’indiquen,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant
Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Argentona.
b) Lloc: carrer Gran, 59
c) Data: Les dates d’obertures dels sobres són les indicades en el perfil del contractant.
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-12 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà
-13 Recurs
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b) Presentació d’ofertes:
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Son susceptibles de recurs especial en matèria de contractació les actuacions previstes a
l’article
44.1. de la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Argentona, a la data de la signatura digital
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L’Alcalde
Eudald Calvo Català
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