ANUNCI
Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2019, les bases
reguladores i el Plec de prescripcions tècniques regulador que regiran el Concurs
Internacional de Projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del
soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, i la seva licitació.
1. ENTITAT ADJUDICADORA.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Assessoria Jurídica.
c) Núm. d’expedient: CPSV2019000005.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Descripció de l’objecte: Concurs Internacional de Projectes per al nou espai de
centralitat urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de
Llobregat.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: Concurs de projectes organitzat en el marc d’un procediment
d’adjudicació d’un contracte de serveis dividit en lots, de conformitat amb l’establert en
l’article 183.2.a) i article 168.d) de la LCSP.
Obert en la fase 1, i restringit en la fase 2. Sotmès a regulació harmonitzada.
4. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ.
Import màxim: 670.176,55 € IVA inclós, amb el desglossament següent: 553.864,92 €
de pressupost net i 116.311,63 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.
L’import anterior es desglossa de la següent manera per a cadascun dels lots del
contracte:
LOT

IMPORT IVA
EXCLÒS

IVA (21%)

TOTAL

LOT 1

102.477,23 € €

21.520,22 €
€

123.997,45 € €

LOT 2

209.011,97 € €

43.892,51 €
€

252.904,48 € €

LOT 3

79.833,60 € €

16.765,06 €
€

96.598,66 € €

LOT 4

57.153,60 € €

12.002,26 €
€

69.155,86 € €

LOT 5
TOTAL

47.537,28 € €
496.013,68 € €

9.982,83 € €

57.520,11 € €

104.162,88 €
€

600.176,55 € €

Premis: 60.000,00 € (IVA Inclòs)
Dietes Jurat: 10.000,00 € (IVA Inclòs)
Valor estimat del contracte: 620.328,71 € IVA exclós
5. GARANTIES.
a) provisional: no s’exigeix.
b) definitiva: no s’exigeix.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.
a) Entitat: Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, oficina d’atenció al licitador, ubicada a la
planta baixa de l’edifici central de la Plaça de la Vila, 1. 08980 Sant Feliu de Llobregat.
b) Telèfon: 93 685 80 00, extensió 1348.

E-mail: assessoriajuridica@santfeliu.cat

7. DATA LÍMIT D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ: fins la data de
finalització del termini de licitació.
8. PRESENTACIÓ D’OFERTES O SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.
a) Durant el termini de 40 dies, a comptar des de la data de la seva publicació a
l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea per tal que, dins del termini a
l'assenyalat com a últim en el DOUE, es puguin presentar proposicions; i en el perfil de
contractant del web municipal.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
El termini de presentació finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia.
b) Documentació a presentar: la especificada en les bases reguladores del concurs.
c) Forma de presentació: Les proposicions s’hauran de presentar bé presencialment, o
per correu postal, o per serveis de missatgeria, seguint les especificacions de las
Bases del Concurs.
9. PÀGINA WEB ON FIGUREN LES INFORMACIONS RELATIVES A LA
CONVOCATÒRIA: www.santfeliu.cat/Perfildecontractant
L'Alcalde
Jordi San José Buenaventura
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