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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2021021463 / COBS2021000032
ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte d’obres.
1. Entitat adjudicadora.
a)
b)
c)
d)
e)
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Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Número d’identificació: 1716090004
Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració pública local
Número d'expedient: COBS2021/032

2. Objecte del contracte. Obres de canalització i cobertura de la riera Sant Amanç i d’un
tram descobert de la riera Monestir, en la seva primera fase, del projecte redactat per
l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en data 26 de setembre de 2019, modificat pel Text refós aprovat pel Ple de
data 29 de juliol de 2021.
El contracte comprèn totes les tasques descrites en la clàusula 4a de les prescripcions
tècniques, de data 1 de juny de 2021.
3. Tipus, forma i procediment d’adjudicació. Aquest contracte es classifica com a contracte
d’obres, es tramitarà amb caràcter ordinari i s’adjudicarà mitjançant procediment obert
simplificat, regulat a l’article 159 de la LCSP.
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte els criteris establerts en l’apartat H
del quadre de característiques (annex I) del PCAP.
4. Pressupost base de licitació. S’estableix el següent import, que servirà de base de licitació:
918.391,41 euros (IVA a part), desglossat en:
Total FASE 1 PEC

889.316,96 €

Serveis Endesa

13.090,60 €

Serveis Gas Natural

10.333,85 €

Serveis Aqualia

5.650,00 €

TOTAL abans d'IVA

918.391,41 €

21% d'IVA

192.862.20 €

Total, IVA inclòs

1.111.253,61 €
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5. Termini de durada del contracte. S’estableix un termini d’execució de les obres de 5
mesos, d’acord amb el que es preveu en l’apartat D del quadre de característiques del
PCAP.
6. Règim de garanties. No s’estableix garantia provisional. L’adjudicatari haurà de dipositar
a l’Ajuntament una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.
7. Classificació empresarial i solvència. Només podran accedir a la licitació les persones
naturals o jurídiques que, disposant de capacitat d’obrar, acreditin que disposen de la
classificació que es detalla a continuació:
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Així mateix, l’empresa haurà de disposar dels mitjans personals que es descriuen en l’apartat
G.2 del quadre de característiques del PCAP.
8. Inscripció en el RELI: Obligatòria per a participar en aquesta licitació. Tal com
determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el procediment,
tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits en el Registre
electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic (ROLECE).
S’acceptarà la participació d’aquelles empreses que, 1 mes abans de la data de finalització
del termini de presentació d’ofertes hagin sol·licitat formalment la inscripció en l’esmentat
registre, en entendre’s que, una vegada finalitzat el termini per resoldre de què disposa
l’administració, s’entén estimada la petició per silenci administratiu.
9. Termini de presentació d’ofertes. S’estableix un termini de 20 dies naturals, a comptar de
l’endemà en què es realitzi la publicació de l’anunci en el Perfil de contractant de la
Corporació, per presentar les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible des de
l’anunci de licitació publicat al Perfil, a l’adreça electrònica següent:
http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
10. Obtenció de la documentació i informació.
a) Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Àrea de Contractació. Tel.: 972 32 70 21
b) Adreça electrònica per a la realització de consultes: Plecs@guixols.cat
També es podran enviar preguntes directament a la seu electrònica (perfil de
contractant), en l’apartat “Tauler d’avisos: dubtes i preguntes”.
c) Adreça d'Internet del perfil de contractant: Tota la informació i actes que afectin el
contracte es publicaran al perfil de contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de
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Sant Feliu de Guíxols (seu electrònica):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/sfg/customProf
11. Obertura de proposicions. L’obertura de les ofertes, que es portarà a terme de manera
electrònica mitjançant l’eina de Sobre Digital, es realitzarà d’acord amb el que s’estableix
a la clàusula 13.2 del Plec de condicions econòmiques, administratives i particulars. Les
convocatòries d’obertura pública de les proposicions es publicaran al Perfil de contractant.
[Firma01-01]
(Document signat electrònicament)
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