ANUNCI
De Ajuntament d'Argentona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres de les
incloses al projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’edifici d’equipament de Les
Ginesteres de l’Ajuntament d’Argentona, , (exp. 2019/2424)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Argentona.
b) Número d’identificació: 800950006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Argentona
d) Número d'expedient: 2019/2424

Estat d'elaboració: Original

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Horari d’atenció al públic: 8:30 h a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte d’obres de les incloses al projecte bàsic i executiu de
rehabilitació de l’edifici d’equipament de Les Ginesteres de l’Ajuntament d’Argentona.
b) Admissió de pròrroga: El contracte no serà prorrogable. Quan es produeixi demora en
l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan de contractació pot concedir
una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats que si s’escau
siguin procedents, i en el cas dels contractes administratius és aplicable el que
preveuen els articles 192 i següents de la LCSP.

Origen: Origen administració
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h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins a la data final de presentació de
proposicions
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=argentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552

c) Divisió en lots: No
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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&keywor
d=argentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552
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d) Lloc d'execució: Argentona. Carrer Ignasi Barraquer i Barraquer (Urb. de les Ginesteres),
núm: 172
.
e) Durada contracte:
El contracte tindrà una durada de 6 mesos, a comptar des de la data de l’acta de
comprovació del replanteig de l’obra, llevat que s’hagi ofert com a millora un termini més
breu d’execució, amb estricta subjecció al projecte definitivament aprovat per l’Ajuntament,
així com les condicions i clàusules d’aquest plec.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert i simplificat
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que
disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de 186.149,86 € (148.750,00€ Fase 1
+ 37.399,86€ Fase 2) (IVA exclòs)
b) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 225.241,74
euros

Estat d'elaboració: Original
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-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera:
El criteri per l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de
negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos
haurà de ser almenys igual o superior al valor estimat del contracte, és a dir, 279.225,40€
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en que degui estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzades pel Registre
Mercantil.
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-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.
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-6 Admissió de variants: No
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b)

Solvència professional o tècnica:

Cal acreditar l’execució de 2 obres d’edificació d’equipaments públic realitzats en els últims
8 anys d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
Cal acreditar en cadascuna de les dues obres la seva correcta execució mitjançant certificat
de bona execució emès per l’òrgan promotor.
El licitador podrà acreditar la seva solvència econòmica, financera, professional o tècnica,
indistintament, mitjançant la seva classificació com a contractista en el grup C subgrup 2,
categoria 2, de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits específics de solvència expressats anteriorment.

-9 Criteris d’adjudicació: Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la
millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

Estat d'elaboració: Original
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Criteri

punts

Millor preu

25

Millora en el termini d’execució

15

Millora en el termini de garantia

10

Total

50

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les condicions especials d’execució
del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
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Criteris a valorar de manera automàtica, ponderats de la següent manera:

S’estableix la consideració de tipus mediambiental.
La fusta serà certificada – FSC i PEFC per a fomentar la gestió forestal sostenible dels
boscos.
-11 Presentació de les ofertes.
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a) Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc
indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=ar
gentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552
En tot cas, el termini de presentació d’ofertes serà fins les 14:00 hores del vintè dia natural
comptat des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil
de contractant.
No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al
primer dia hàbil següent.
b)Documentació que cal presentar: La prevista en la clàusula 1.9) i annexos I i II del plec de
clàusules administratives
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d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
Argentona, a data de la signatura digital
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-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Argentona.
b) Lloc: carrer Gran, 59.
c) Data: El dia i hora d’obertura del sobre únic digital s’anunciarà en el perfil del
contractant.
El sobre únic s’obrirà com a mínim 24 hores més tard del termini de finalització de la
presentació de proposicions, a les 12 hores del matí, a l’Ajuntament d’Argentona, carrer
Gran, 59.

L’alcalde
Eudald Calvo Català
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c) Presentació d’ofertes:
Les proposicions es presentaran, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=ar
gentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552
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