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ANUNCI
De l’Ajuntament del Prat de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres per a l’execució del Projecte tècnic per a la substitució de la gespa artificial,
equipaments i treballs de manteniment en el camp de futbol F-11 en el CEM Julio
Méndez.
-1
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament del Prat de Llobregat.
Número d’identificació: 816910007.
Dependència que tramita l'expedient: URBANISME
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Número d'expedient: 1189/2021

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
Domicili: Pl. Vila núm. 1
Localitat i codi postal: El Prat de Llobregat CP: 08820.
Codi NUTS: ES511[Llistat Codis NUTS]
Telèfon: 933790050.
Adreça electrònica: contractacioobra@elprat.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/elprat/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 11 de març de 2021
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecteEs necessari renovar la gespa artificial actual que té el camp,
atès que s’ha esgotat la seva vida útil, per una altre d'última generació apte per a ús
massiu amb la marca de qualitat FIFA QUALITY.
La substitució dels canons de reg per uns soterrats, les porteries de futbol F-11, F-7
abatibles, i les banquetes dels jugadors. També és realitzaran treballs de manteniment
en la reparació de les fixacions de les tanques publicitàries de la barana perimetral,
substitució de muntants de la barana, neteja de canals de recollida d’aigües del camp, la
substitució de les reixes de niló del para pilotes, reparacions en els muntants, tirants i
tensors del para pilotes.
b)Admissió de pròrroga: No.
c)División en lotes y número de lotes/ de unidades: No
d)Lloc d'execució: Prat de Llobregat
e) Termini d'execució: 7 setmanes
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45432111-5 Col·locació de paviments flexibles.
45212290-5 Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives
h)Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
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e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 247.859,14 . euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 299.909,56 euros.
Import total IVA exclòs: 247.859,14 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5%
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i tècnica: segons clàusula G del PCAP
-9 Criteris d’adjudicació: Segons l’establert a la clàusula H del PCAP
Preu: 35 Punts
Ampliació manteniment: 30 punts
Ampliació termini de garantia: 10 punts
Major qualitat de la gespa: 25 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les establertes al projecte d’obres
disponible al següent enllaç: http://bit.ly/2EXxpYz
-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23/03/2021 12:00
b) Documentació que cal presentar: Segons l’establert a la clàusula S del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:No
Adreça electrònica: contractacioobra@elprat.cat
c.2)Presentació Electrònica:Si
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
e) S’accepta la facturació electrònica: Si
-13 Obertura de proposicions. SOBRE ÚNIC
a) Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Lloc: Videoconferència ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88338725647
c) Data: 25/03/2021
d) Hora: 11:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Espanyol i Català
El Prat de Llobregat, 2 de març de 2021
Juan Pedro Pérez Castro
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