Per decret d’alcaldia 2019-0901 de data 27 de setembre de 2019 s’ha aprovat convocar
licitació mitjançant procediment obert simplificat i tramitació urgent del contracte
“Execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i la remodelació parcial del Pavelló
esportiu de Can Sorts” (exp. 1634/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sentmenat.
b) Número d’identificació: 826710007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sentmenat
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 1634/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sentmenat.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1
c) Localitat i codi postal: Sentmenat CP: 08181.
d) Codi NUTS: ES511 Barcelona
e) Telèfon: 937153030.
f) Adreça electrònica: secretaria@sentmenat.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=10112229
Data límit d'obtenció de documents i informació: 20 dies naturals a partir de la
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres feiners de 9 a 14 h.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres del projecte de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió i del projecte executiu de remodelació parcial del pavelló esportiu de Can
Sorts
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: Si, divisió en 2 lots:
Lot 1: execució del projecte d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
Lot 2: execució del projecte executiu de remodelació parcial del pavelló esportiu de
Can Sorts
d) Lloc d'execució: Sentmenat
e) Termini d'execució:
Lot 1: 5 setmanes
Lot 2: 22 setmanes.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 50711000-2 Manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió
45443000-4 Rehabilitació façanes
09300000 Electricitat i calefacció
35125300-2 càmeres de seguretat
h) Codi NUTS: ES511.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: urgent
c) Procediment: obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 403.369,56 € (103.233,17 € lot 1 + 300.136,39 € Lot 2)
sense IVA
b) Preu del contracte: 488.077,17 € IVA inclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el
perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: La que s’indica a la clàusula 1.9) del plec de
clàusules administratives que regeixen aquesta contractació
c) Presentació d’ofertes:
Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament utilitzant mitjans
electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional
Quinzena LCSP 2017, a través de l’Eina de Preparació i Presentació d’ofertas de la
Plataforma de contractació pública de l’AOC posada a disposició de les empreses en
els procediments de contractació pública electrònics.
d) S’accepta la facturació electrònica: Si
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sentmenat.
b) Lloc: Ajuntament de Sentmenat (Plaça de la Vila, 1)
c) Data i hora: Es publicarà oportunament al Perfil del contractant.
L’alcalde,
Marc Verneda Urbano
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-8 Criteris d’adjudicació: Els que s’indiquen a la clàusula 1.11) del plec de clàusules
administratives que regeixen aquesta contractació.

