PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
DE
LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “REFORMES SERVEIS SOCIALS”
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI. EXPEDIENT
X2019003414.
A.

Descripció de l’objecte del contracte

L’objecte del contracte és la reforma i adequació dels espais on s’ubiquen els “Serveis
Socials” edifici situat al Torrent Vallbona, núm. 75-77, d’Alella.
Codi CPV: 45215200-9
B.

Treballs de construcció d’edificis per a serveis socials

Valor estimat del contracte

Concepte
Pressupost base de licitació
Possibles modificacions
Possibles pròrrogues
Total
C.

Pressupost base de licitació
Concepte
Pressupost base
de licitació

D.

Import (IVA exclòs)
64.731,98 €
0,00 €
0,00 €
64.731,98 €

Import (IVA exclòs)

IVA

Import total (IVA inclòs)

64.731,98 €

13.593,72 €

78.325,69 €

Durada del contracte

2 mesos, a comptar des de la signatura de l’acceptació per part del contractista de la
resolució de l’adjudicació.
E.

Lots

No es contempla la divisió per lots.
F.

Termini de garantia

Es contempla un termini de garantia d’un any, a comptar des de la data de l’acta de
recepció de les obres.
G.

Admissibilitat de variants i millores

No es preveu la possibilitat de proposar variants o millores.
H.

Solvència

D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
I.

Presentació de propostes

Data límit: 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci
de la licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alella.
Hora límit: fins les 14 hores.
Format i lloc de presentació: A través d’un únic sobre en format digital, que
s’anomenarà “Sobre Únic” i que haurà de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre
Digital accessible al perfil de contractació de l’Ajuntament d’Alella:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=20970783
Els documents i resum de l’oferta quedaran degudament xifrats.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes.
En tot cas la comunicació de qualsevol incidència es farà a través del perfil del
contractant.
J.

Obertura de propostes

No es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes de conformitat amb allò
disposat a la lletra d) de l’article 159.6 de la LCSP. En qualsevol cas, l’obertura en acte
privat de les proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el termini màxim per a la
seva presentació.
K.

Criteris d’adjudicació de les ofertes

Preu: 100 punts.
Partint de les ofertes econòmiques realitzades, la puntuació de cada oferta es desprèn
de la fórmula de multiplicar el resultat del quocient entre l'oferta econòmica més baixa i

l'oferta del licitador que es valora (Ol), pel nombre total de punts aplicables al criteri
(Màxima puntuació).
Això és: (Ob / Ol) x Màx.
Obtindrà el màxim de punts l'oferta que hagi obtingut més punts en aplicació dels
criteris exposats.
L.

Model de l’oferta

S’adjunta com annex 1 el model d’oferta.
M.

Modificació del contracte

No es preveuen causes específiques de modificació contractual.
N.

Cessió del contracte

No es contempla la cessió del contracte.
O.

Tramitació

Ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat sumari previst a l’apartat sisè de
l’article 159 de la LCSP.
P.

Publicitat

Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Alella. Accessible a través de la següent
adreça web: http://www.alella.cat/perfilcontractant
Q.
Servei d’informació i de resolució de consultes a disposició dels
licitadors
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit a la
següent adreça de correu electrònic secretaria@alella.cat , com a molt tard 5 dies
abans de que finalitzi el termini per presentar les ofertes. A l’assumpte del missatge
s’haurà de fer constar obligatòriament el codi/número d’expedient.
Igualment s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de
tramitació del present procediment serà publicada al perfil del contractant, incloent els
pertinents aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar
de forma periòdica el perfil del contractant per estar informats de l’estat de situació del
procediment de contractació.
Alella, febrer de 2020

Annex 1
Sobre únic
Contindrà la documentació següent:
Proposició econòmica
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de...., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a les obres “Reformes Serveis Socials”, es compromet a
portar-les a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la
memòria valorada de les obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de
……….……………….. euros, més .......................... corresponents a l’IVA.
Data i signatura

