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ANUNCI
Identificació de l’expedient:
Denominació del
contracte:
Codi d’expedient:
Tipus de contracte:
Tipus d’expedient:
Procediment de licitació:

Condicionament i urbanització de la Plaça Joan
Sangenís
2022 459
Obres
Ordinari
Obert simplificat

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Número d’identificació: 820680001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública local
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Domicili: C/ Sant Antoni, 31
c) Localitat i codi postal: Sant Cugat Sesgarrigues CP: 08798.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938970103.
f) Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santcugatsesgarrigues
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis (6) dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze (12) dies
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
l’òrgan
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santcugatsesgarrigues
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte principal del projecte és la descripció de les
actuacions necessàries per a la ubicació d’una pista oberta a la Plaça Joan Sangenís
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de Sant Cugat Sesgarrigues i el condicionament i urbanització de la Plaça. Es tracta de
definir un espai per a usos polivalents, entre el joc esportiu obert i actuacions lúdiques i
festives (concerts, balls, etc.), pensant en la sostenibilitat mediambiental, el control i
l’aprofitament de les aigües pluvials, tenint en consideració els usos actuals i la seva
topografia, així com, tenint cura del manteniment de l’arbrat i de la vegetació existent.
b)
Admissió de pròrroga: No.
c)
Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Sant Cugat Sesgarrigues
e) Termini d'execució: El que consta en els PCAP
f) Possibilitat de Pròrroga: No
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
h) Codi CPV:
45200000-9 Trabajos generales de construcción de immuebles y obres de ingeniería
civil
i) Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: anticipada
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 133.445,32€ sense IVA
b) IVA suportat: 21 %.
c) Pressupost de licitació: 161.468,84€ IVA inclòs
Pressupost sense IVA: 133.445,32€
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu ofertat per l’empresa adjudicatària, IVA exclòs
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No.
b) Solvència: Si
-9 Criteris d’adjudicació:
Total:
Criteris que depenen d’un judici de valor
Criteris avaluables de forma automàtica

100 punts
25 punts
75 punts
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
 Les que consten en el PCAP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 07/06/2022 a les 23:59h
b) Documentació que cal presentar: L’establerta en la Clàusula 11 del PCAP.
Presentació d’ofertes: Sobre Digital:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santcugatsesgarrigues
c) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
d) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Lloc: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
c) Dates:
 14 de juny de 2022: Obertura de Sobre amb la Declaració Responsable i amb
els criteris que depenen d’un judici de valor.
Hora: 12 hores
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura no és públic.
 21 de juny de 2022: Obertura de Sobre amb els criteris avaluables de forma
automàtica.
Hora: 17 hores
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura és públic.
-15 Despeses d'anunci: No
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: les oficials a Catalunya.
-17 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
L’Alcalde, Jordi Ferrer Verge
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