Exp. 2019/1669

ANUNCI de l’Ajuntament de Ripollet, sobre convocatòria de licitació pública per a
la contractació de les obres del projecte de reforma de les instal·lacions d’ACS i
calefacció als vestuaris del camp municipal de futbol Industrial
Per la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2019, es va aprovar l’expedient
per a la contractació i del plec de clàusules administratives particulars que regiran, en el
procediment obert simplificat, en tramitació ordinària, de les obres de reforma de les
instal·lacions d’ACS i calefacció als vestuaris del camp municipal de futbol
Industrial (exp. núm. 2019/1669).
1.
a)
b)
c)
d)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Ripollet
Dependència que tramita l’expedient: Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d’expedient: 2019/1669

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Execució de les obres de reforma de les instal·lacions
d’ACS i calefacció als vestuaris del camp municipal de futbol Industrial
b) Divisió en lots: No
c) Lloc d’execució: Ripollet
d) Termini d’execució: 1 mes
e) Establiment d’un acord marc: No
f) CPV: 45212290-5.
g) Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 13 del Plec de clàusules administratives
particulars

5. Garanties:
a) Provisional: No exigible
b) Definitiva: 5% de l’import total d’adjudicació exclòs l’IVA
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4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte 57.049,18 € (IVA no inclòs)
b) Import total 69.029,51 € (IVA inclòs)
c) Admissió de variants: No

6. Obtenció de documentació i informació:
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Gestor
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a) Entitat: Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripollet
b) Domicili: carrer la Salut núm. 1
c) Localitat i codi postal: Ripollet 08291
d) Telèfon: 93.504.60.00
e) Adreça electrònica: mcalvache@ripollet.cat , xricart@ripollet.cat
f) Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&keyword=&idCap=9680487
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: dotze dies abans de la data
límit per a la presentació d’ofertes.
h) També es pot obtenir documentació del projecte a l’adreça de l’Ajuntament de
Ripollet: http://www.ripollet.cat
7. Requisits específics del contractista:
a)
Classificació: No és exigible.
b)
Altres requisits: els establerts en la clàusula 12) del plec de clàusules
administratives particulars.
8. Criteris d’adjudicació:
Els establerts a l’apartat 13 del plec de clàusules administratives particulars.
9. Condicions especials d’execució: Les empreses licitadores, contractistes o
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en
l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals –segons la llista de països laborada per les Institucions Europees
o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
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10. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: Dins el termini de 20 dies naturals comptadors des del
dia següent a data de publicació de l’anunci de licitació a través de la plataforma
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació a presentar: la que es detalla en la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.
Per ser tinguda en compte l’oferta és necessari incloure un detall de les partides en les
que s’ha produït una baixa en vers el preu de sortida de la licitació.
c) Lloc de presentació: La presentació de proposicions es farà únicament a través
de l’eina Sobre Digital 2.0.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=ripollet&idCap=9680487&ambit=&

d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 3
mesos
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11.Obertura de les ofertes:
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Lloc, data i hora: L’obertura de l’únic sobre tindrà lloc a la Sala de Juntes de
l’Ajuntament, el segon dia hàbil posterior al darrer dia en que finalitzi el termini
de la presentació de pliques.
b) Persones autoritzades a assistir a l’obertura de l’únic sobre: No serà un acte públic
en atenció als mitjans electrònics emprats de conformitat amb l’article 157 de la
LCSP.
a)

12. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
13. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Ripollet
b) Adreça: carrer Balmes, 2. 08291 Ripollet
c) Termini per presentar recurs: Contra la resolució de la licitació es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que el dicti en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació,
o directament recurs contenciós-administratiu dins el termini de dos mesos
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que
hagi estat resolt, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de
l’endemà podrà ésser interposat recurs contenciós-administratiu.
Ripollet, a data de la signatura electrònica
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José M. Osuna López
Alcalde
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