ANUNCI
De Ajuntament de Gavà pel qual es fa pública la licitació del contracte de obres per a l’execució
del projecte de millora d’accessibilitat al nucli urbà de Gavà (OMO 12/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gavà.
b) Número d’identificació: 808980001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Gavà
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: OMO 12/2018
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Domicili: Plaça de Jaume Balmes s/n
c) Localitat i codi postal: Gavà CP: 08850.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932639258.
f) Adreça electrònica: ciutatiterritori@gava.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/gava/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins l’últim dia de presentació de pliques.
Horari d’atenció: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte d'obra per a l'execució del projecte de millora de
l’accessibilitat al nucli urbà de Gavà (OMO 12-2018).
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i nombre de lots/d’unitats:No.
d) Lloc d'execució: Gavà
e) Termini d'execució: 3,5 mesos a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV:
45233293 Instal·lació de mobiliari urbà
34928510-6 Fanals enllumenats carrers
453161100-6 Instal·lació equip enllumenat exterior
45233252-0 Treballs pavimentació carrers
45232400-6 Obres de clavegueram
45233252-0 Treballs de pavimentació carrers
h) Codi NUTS: ES511
-4 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 electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 198.330,53. euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí, Veure clàusula 20a del Plec administratiu i el punt 15è de l’annex I
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Veure clàusula 13a del Plec administratiu i el punt 11è de l’annex I
b) Solvència: si. Veure clàusula 13a del Plec administratiu i el punt 11è de l’annex I
-9 Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 19ª del plec administratiu i el punt 19è de l’annex I
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Clàusula 10 Plec administratiu
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no escau
-12 ACP aplicable al contracte: NO
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 d’octubre de 2018
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula 23 del plec administratiu
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Gavà.
Domicili i localitat: Plaça de Jaume Balmes s/n Gavà
CP: 08850.
Documentació que cal presentar: veure clàusula 23 del plec administratiu i 18 de
l’annex I
Adreça electrònica: ciutatiterritori@gava.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini
d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a
l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant
fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules,
durant el mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica: no
d)
e)

S’accepta la facturació electrònica: sí
S’utilitza el pagament electrònic: no

f)

Criteris objectius de selecció dels candidats.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Lloc: Ajuntament de Gavà
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones
interessades la data d'obertura de proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte
o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones
interessades la data d'obertura de proposicions.
d) Hora: Es publicarà oportunament al Perfil del Contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci: El present anunci no comporta despeses per a l’empresa adjudicatària
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: veure clàusula 53 del plec administratiu
b) Adreça: veure clàusula 53 del plec administratiu
c) Termini per presentar recurs: veure clàusula 53 del plec administratiu
- 18 El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: no
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