Exp. ECAO_SMHT 0001/2021

ANUNCI
De la SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA, S.A., pel qual es fa pública la
licitació d’un contracte d’obres (exp. ECAO-SMHT 0001/21).

1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA
CIF: A08262768
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Societat mercantil local
Número d’expedient: ECAO SMHT 0001/2021

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
a)
b)
c)
d)

Entitat: Societat Municipal d’Habitatge Terrassa, S.A.
Domicili: Carrer Pantà 30 baixos
Localitat i codi postal: Terrassa, 08221
Telèfon: 93 733.61.71
Adreça electrònica: contractació.habitatge@terrassa.cat

e) Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDo
c=37415973&reqCode=viewDcan
f)

Data límit d’obtenció de documents i informació: A través del perfil del contractant, l’òrgan
de contractació facilitarà a tots els interessats la informació addicional que se sol·liciti sobre
els plecs i sobre la documentació complementària fins a la data límit de recepció d’ofertes,
sempre que la sol·licitud s’hagi presentat amb antelació suficient.

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres definides en el "Projecte de climatització i renovació de l’aire
del local situat a la Plaça Ca n ’Anglada, 8-12 de Terrassa", d’acord amb el projecte aprovat
en data 21 de juny de 2021.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots: No
d) Lloc d’execució: Terrassa
e) Termini d’execució: dos (2) mesos
f) CPV principal:
• 45331000-6 - Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat
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4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Obres
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat sumari
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
a) Pressupost de licitació: 65.527,45 €, IVA inclòs del 21 %
b) Valor estimat del contracte: 54.154,92 €, sense IVA.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:

a) Provisional: No
b) Definitiva: Sí, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista
De conformitat amb l’article 66 de la LCSP, per participar en aquest procediment les empreses
licitadores hauran de tenir la personalitat jurídica i capacitat d’obrar per ser adjudicatàries
d’aquesta contractació.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en ell reflectit i excepte
prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva personalitat i
capacitat d’obrar. En aquest procediment per poder participar-hi és obligatòria la inscripció en
dits registres, de conformitat amb el previst a l’art.159.4.a) LCSP.
El moment decisiu per apreciar la concurrència del requisit de capacitat exigit per contractar amb
un ens del sector públic, serà el de finalització del termini de presentació de les ofertes
a) Classificació: No obligatòria
b) Solvència:
b.1) Solvència econòmica i financera:
De conformitat amb l’article 87 del LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors
hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera:
•

Declaració sobre el volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres darrers
anys, per un import que, com a mínim, sigui una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
b.2) Solvència professional o tècnica:
-

Haver executat com a mínim tres (3) obres similars, realitzades en el curs dels últims
cinc (5) anys, per un import igual o superior al valor estimat d’aquest contracte.

2/6

Exp. ECAO_SMHT 0001/2021

Les obres s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució, en el termes previstos a
l’art.88.1a)
L’empresa licitadora haurà de complir amb els requisits de solvència exigits per contractar
amb l'Administració en la data de finalització de la presentació d’ofertes.
9. Classificació del contractista
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, no serà exigible
classificació ni categoria a les empreses que optin a l’execució d’aquestes obres, donat que l’import
no excedeix de 500.000 €. Tanmateix, les empreses que acreditin tenir la següent classificació,
queden eximides de demostrar la seva solvència tècnica i econòmica:

Grup

Subgrup

Categoria

J

2

1

10. Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
159.6 de la LCSP ( fins a 100 punts). Clàusula 12a del PCAP
o
o
o

Proposta econòmica: fins a 80 punts
Reducció termini d’execució: fins a 15 punts
Ampliació termini de garantia: fins a 5 punts

11. Condicions especials d’execució: clàusula 14a del PCAP
12. Presentació d’ofertes:
a) Data límit: El termini per a la presentació de proposicions és de 10 dies naturals, comptats
des l’endemà de la publicació de la licitació en el perfil de contractant, de conformitat amb
l’article 159.6 de la LCSP. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el
dia hàbil següent.
b) Presentació d’ofertes:
b.1) Presentació Electrònica:
https://portalcontractacio.terrassa.cat/.
Accés directe a Habitatge Terrassa: https://portalcontractacio.terrassa.cat/site/454270
b.2) Link de suport als licitador.
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
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13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A.
b) Lloc: L’obertura del sobre no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen
exclusivament mitjans electrònics, a través de la plataforma PIXELWARE.

Rosa Sanz Sánchez
Consellera Delegada d’Habitatge Terrassa

Terrassa, 20/10/2021
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