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ANUNCI
De Ajuntament d'Olivella pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d’obres (exp.
1379-1188/2018)
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Organisme: Ajuntament d'Olivella.
Número d’identificació: 814830008.
Codi NUTS del lloc principal d’execució: ES511
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Olivella
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador:
Central de compres / contractació conjunta.
Número d'expedient: 1379-1188/2018

2. Descripció de la licitació
a) Descripció de l'objecte: actuacions per a la millora del paviment existent en alguns trams dels
carrers del municipi d'Olivella.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Olivella
e) Termini d'execució: 4 mesos.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV (vocabulari comú de contractació pública): 45233252-0 Treball de pavimentació de
carrers
h) Codi NUTS del lloc principal d’execució: ES511

CSV: e164bce2-642c-4cf0-99f1-77769d3a14f6
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre.La seva
autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://seu-e.cat/web/olivella

3. Tipus de procediment d’adjudicació
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat sumari
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
g) S’ha aplicat un sistema dinàmic d’adquisició: No.
4. Criteris previstos en l’article 145 que es van utilitzar per a l’adjudicació del contracte o
contractes
Vegeu l’apartat H del quadre de característiques del Plec Clàusules Administratives particulars (PCAP).
5. Data de l’adjudicació del contracte: acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Olivella, reunida el dia 27 de desembre de 2018.
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6. Nombre d’ofertes rebudes respecte a cada adjudicació: 2
En concret:
a) Nombre d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 2
b) Nombre d’ofertes rebudes d’un altre Estat membre o d’un país tercer: 0
c) Nombre d’ofertes rebudes per via electrònica: 2
7. Per a cada adjudicació, nom, NIF, adreça, inclòs el codi NUTS, número de telèfon i de
fax, adreça electrònica i d’Internet del licitador o licitadors seleccionats:
Nom: SOTECEN VIAL, S.L
NIF: B66378134
Adreça: Carrer costes de farigola, núm. 40 – Sentmenat (Barcelona)
Codi NUTS: ES511
Número de telèfon: 937151422
Adreça electrònica i d’Internet del licitador: info@sotecen.com
a) El licitador adjudicatari és una petita i mitjana empresa: Sí
b) El contracte s’ha adjudicat a una agrupació d’empreses: No
8. Valor de l’oferta seleccionada: 16.879,50 € (IVA inclòs).
9. Quan sigui procedent, per a cada adjudicació, valor i proporció dels contractes que es
prevegi subcontractar a tercers: No especificat.
10. Informació sobre si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No.
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11. Nom i adreça de l’òrgan responsable dels procediments de recurs i, si s’escau, de
mediació. Indicació del termini per presentar recursos o, en cas necessari, nom, adreça, números de
telèfon i de fax i adreça electrònica del servei del qual es pugui obtenir aquesta informació.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcaldessa de l’Ajuntament
b) Adreça: Ajuntament.
c) Termini per presentar recurs: vegeu l’article 50 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
12. Dates i referències de publicacions anteriors en el «Diari Oficial de la Unió Europea»
rellevants per al contracte o els contractes que es donin a conèixer en l’anunci: No era preceptiva la
publicació al DOUE
13. Data d’enviament de l’anunci: No era preceptiva la publicació al DOUE
14. Si escau, altres informacions: No
Ignacio Aragonés Seijo
Secretari-interventor
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