Exp. X2021003558
Contracte de l’obra manteniment i reparació de voreres del municipi de Matadepera
Procediment obert simplificat. Tramitació ordinària

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA DE LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRA DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VORERES DEL
MUNICIPI DE MATADEPERA
1.- Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Organisme: Ajuntament de Matadepera
Adreça: Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 08230 Matadepera (Barcelona)
Número de telèfon: 93 787 02 00
Adreça correu electrònic: cortadatt@matadepera.cat
Adreça d’internet: www.matadepera.cat
Número d’expedient: X2021003558
Tipus poder adjudicador: Administració pública local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Central de compres/ contractació conjunta: No

2.- Obtenció de la documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Ajuntament de Matadepera
Domicili: Plaça de l’Ajuntament núm. 1
Localitat i codi postal: Matadepera, 08230
Codi NUTS: ES511
Consultes licitació: Qualsevol consulta relacionada amb l’expedient s’haurà de
fer mitjançant correu electrònic següent: cortadatt@matadepera.cat –
alonsosl@matadepera.cat
f) Adreça
internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=matadepera&reqCode=viewDetail&idCap=2105890
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: L’objecte d’aquest contracte consisteix el manteniment
i reparació de voreres del municipi de Matadepera
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No
d) Lloc de realització: Matadepera
e) Termini d’execució: dos anys prorrogables per dos anys més
f) Codi CPV: 45233340-4 “Traballs de cimentació de voreres”
4.- Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus d’expedient: Obres
Tramitació: Ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada
Procediment: Obert simplificat amb un únic criteri d’adjudicació
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
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5.- Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 200.000 € més IVA
b) Pressupost base de licitació: 121.000 € IVA inclòs
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% del pressupost base de licitació sense IVA (5.000 €)
8.- Requisits específics del contractista
a) Estar inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades del sector
públic (ROLECE) o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI)
b) Solvència: Veure la clàusula 1.10 del plec de clàusules administratives
particulars modificat
c) Classificació: Veure la clàusula 1.10 del plec de clàusules administratives
particulars modificat
d) Adscripció de mitjans: Veure la clàusula 1.10 del plec de clàusules
administratives particulars modificat
9.- Criteris d’adjudicació
Criteri únic: El preu més baix
10.- Condicions especials d’execució del contracte
a) Veure la clàusula 2.2 del plec de clàusules administratives particulars
11.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
12.- Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals comptats des del dia següent de la
publicació de la licitació en el perfil del contractant.
b) Presentació d’ofertes:
Presentació electrònica. Veure la clàusula 1.9) del PCAP
c) Possibilitat de presentar ofertes per a un , diversos o tots els lots: No s’escau
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No s’escau
e) S’accepta la facturació electrònica: El contractista està obligat a l’ús de la
factura electrònica i la seva presentació telemàtica
f) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=matadepera&reqCode=viewDetail&idCap=2105890
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13.- Obertura proposicions
-

Entitat: Ajuntament de Matadepera
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament de Matadepera
Dates obertura sobres:



Sobre únic: La que consta en el perfil del contractant.

-

Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Els actes d’obertura no són
públics
Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 2
mesos (article 158.2 de la LCSP)

-

14.- Llengües per a redactar les ofertes o sol·licituds:
Català /castellà
15.- Règim de recursos
15.1.- Actes susceptibles d’impugnació en aquesta fase del procediment:


L’acord d’aprovació de l’expedient, definitiu en via administrativa, adoptat per
Decret d’alcaldia núm. 505, de data 20.04.2021, pel qual l’òrgan de
contractació convoca aquest procediment i aprova el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació



Els plecs de clàusules administratives particulars

15.2.- Recursos:
Contra aquests actes, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al
de la seva publicació.
16.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
Matadepera, document signat electrònicament a la data de l’encapçalament.
L’alcalde.
Nil López Crespo

