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ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA
CORRESPONENT A LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
PAVIMENTACIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA DE SETCASES
1.-PODER ADJUDICADOR
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1.- JOAN CASADEVALL CASTELLA (SIG) (Alcalde), 22/09/2022 13:26

Administració Contractant: Ajuntament de Setcases
Número d’identificació: P-1720400-I
Telèfon: 972 136 089
Adreça de l’òrgan de contractació (inclòs el codi NUTS):
Plaça Major, núm. 1, 17869 Setcases (171925 Setcases)
Codi postal i localitat: 17869 Setcases
Adreça de correu electrònic i web: info@setcases; www.setcases.cat
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Principal activitat exercida pel poder adjudicador: Serveis públics
generals
El poder adjudicador és una central de compres o utilitza alguna forma de
contractació conjunta: No
Número d’expedient: X2022000186

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a) Servei Gestor que tramita l’expedient: Secretaria
b) Persona/es de contacte per l’obtenció d’informació en relació a la
presentació del sobre digital: Pilar Palomeras Guillamet, info@setcases.cat
Telèfon: 972 136 089
c) Adreça electrònica o d’internet del perfil del contractant: Plataforma de
Serveis de Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=setcases&idCap=4163071&ambit=5&, o bé per mitja de la
Web municipal www.setcases.cat
d) Termini per rebre ofertes: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de
Setcases.
e) Data límit d’obtenció de documentació de documents i informació: de dilluns
a divendres laborables, fins el dia abans de l’últim dia de presentació de
pliques.
f) Horari d’atenció: de 9:00 a 14:00 hores.
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1.- JOAN CASADEVALL CASTELLA (SIG) (Alcalde), 22/09/2022 13:26

3.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta memòria valorada és definir i valorar les actuacions a
realitzar per a la pavimentació de la pista esportiva del Setcases, la qual es
troba en mal estat. La pista es troba a una parcel.la municipal qualificada com
a equipament, a l’entrada del poble de Setcases.
CPV 45212290-5
4.- DESCRIPCIÓ DE LA LICITACIÓ
a)
b)
c)

Naturalesa: La naturalesa és administrativa.
Pressupost de licitació: 68.051, 77 € (IVA inclòs)
Valor estimat del contracte: 56.241,13 €

5.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a) Admissió de variants: No
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6.- CALENDARI DEL CONTRACTE
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista tindrà la següent
durada: TRES SETMANES, a comptar des de la data de formalització de l’acta
de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista i degudament aprovat
el Programa de Treball. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de
la data de l’esmentada notificació. Tot això sens perjudici que, en el cas de
formalitzar-se una acta d’inici d’obres, la durada del contracte comenci a
comptar a partir de la seva signatura. (no admet pròrrogues).
7.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Consultar a l’aparat 1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la
solvència econòmica i professional o tècnica i altres requeriments, del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
La despesa d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
2022.1.342.61905 del Pressupost General de l’exercici 2022 de la Corporació,
que ha estat objecte d’una ampliació mitjançant acord plenari de data 6 de
setembre de 2022 per disposar de crèdit suficient. Se sotmet l’adjudicació de
les obres a la condició suspensiva de la consolidació efectiva d’aquests
recursos, atès que cal sotmetre l’esmentat acord a informació pública.

ÒRGAN

EXPEDIENT

ANUNCI

SERVEIS TECNICS

X2022000186

Codi Segur de Verificació: 7d866525-a876-491c-964e-0eca390a36d6
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_18905851
Data d'impressió: 22/09/2022 13:30:54
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES

Ì7dÇva9È-a876-491c-964e-0eca390a36d6VÎ

DOCUMENT

1.- JOAN CASADEVALL CASTELLA (SIG) (Alcalde), 22/09/2022 13:26

8.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a) Tipus de procediment: Procediment Obert Simplificat Sumari o abreujat
b) Tramitació: Ordinària
c) Motius d’utilització de la tramitació urgent: No procedeix
9.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: No
S’utilitza subhasta electrònica: No
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10.- DIVISIÓ EN LOTS
a) Divisió en lots: No
b) Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: D’acord amb allò que
disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es
justifica la no divisió en lots del contracte pel fet que la realització
independent de la prestació del contracte dificultarien la seva correcte
execució des del punt de vista tècnic i alhora, per la seva naturalesa, implica
la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que
podria veure’s impossibilitada si fos executat per una pluralitat de
contractistes diferents.
c) Descripció del CPV: 45212290-5
11.- CONDICIONS PARTICULARS, SI ESCAU
Consultar apartats 2) i 3) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
12.- CRITERIS QUE S’UTILITZEN PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts)
a) Millora del preu ofertat: Fins a 90 punts
b) Millora del termini d’execució: Fins a 10 punts
13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a) Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Setcases
b) Lloc de presentació: Plataforma de Serveis de Contractació Pública
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c) S’admet presentació electrònica: Si
d) Adreça electrònica de presentació d’ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqC
ode=viewDetail&keyword=setcases&idCap=4163071&ambit=5&
e) S’utilitzen comandes electròniques: No procedeix
f) S’accepta facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
14.- PER PROCEDIMENTS OBERTS
a) Termini obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes
b) Data, lloc i hora de l’obertura de les pliques: El que s’indiqui a l’anunci de
la convocatòria de la Mesa de Contractació.
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: No es celebrarà acte públic.
15.- LLENGUA EN QUE S’HAN DE REDACTAR LES OFERTES O LES
SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ: Català o Castellà
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16.- EL CONTRACTE ESTÀ RELACIONAT AMB UN PROJECTE O
PROGRAMA FINANÇAT AMB FONS DE LA UNIÓ: No
17.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: Ajuntament de Setcases
b) Adreça: Plaça Major, núm. 1, 17869 Setcases
c) Termini de presentació del recurs: a) Recurs de reposició, que s’interposarà
davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a aquell en el què sigui notificat o publicat
l’acte. b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà
de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de
la notificació o publicació de l’acte, davant els Jutjats contenciosos
administratius de Girona

18.- PUBLICITAT
a)
b)

Dates i referències de publicacions anteriors en el “DOUE”: No procedeix.
Per contractes periòdics, calendari estimat de publicacions posteriors: No
procedeix
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Setcases, a la data de la signatura electrònica
L’Alcalde
Joan Casadevall Castella

