AJUNTAMENT DE LA CANONJA
ANUNCI DE LA LICITACIÓ
El Ple, en la sessió que tingué lloc el dia 30 de gener de 2020, va aprovar l'expedient
de contractació, per procediment obert, per adjudicar les obres compreses en el
Projecte Executiu de rehabilitació i ampliació de l’edifici del Orfeó Canongí. Mitjançant
el present s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació ordinària,
mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb les dades
següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de la Canonja.
b) Domicili: Cr. Raval, núm. 11
c) Localitat i codi postal: la Canonja, 43110.
d) CIF: P4300080A
e) Codi NUTS: ES514.
f) Dependència que tramita l’expedient: Urbanisme.
g) Número d’expedient: 137/2020
h) Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
i) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Administració Pública.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Obres compreses en el Projecte Executiu de rehabilitació i
ampliació de l’edifici del Orfeó Canongí.
b) Codi CPV: 45212322-9 Treballs de construcció de Teatres.
c) Lloc d’execució: La Canonja.
d) Duració del contracte: 20 mesos.

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
4. Import:
a) Import de la licitació: 2.221.696,52€ (IVA no inclòs)
b) Pressupost base de licitació: 2.688.252,79€(IVA inclòs)
c) Valor estimat del contracte: 2.666.035,82€ (IVA no inclòs)
5. Garanties
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: un 5% de l’import d’adjudicació del contracte. En cas que l’oferta que
resulti adjudicatària hagi presentat valors anormals o desproporcionats l’import
de la garantia definitiva serà del 10%, sense IVA.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de la Canonja.
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3. Tramitació i procediment.

b) Domicili: carrer Raval, 11.
c) Localitat i codi postal: 43110.
d)Telèfon: 977 543 489.
e)Telefax: 977 540 766.
f) Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja
f) Adreça electrònica: urbanisme@lacanonja.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: No s’estableix.
7. Requisits específics del contractista.
Per l’acreditació de la solvencia económica i financera, i tècnica o profesional, caldrà
disposar de la següent classificació empresarial:
- Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlid fins l’01/01/2022):
Grup C, subgrup 4, categoria d
Grup J, subgrup 2, categoria d
Grup K, subgrup 7, categoria f
-Classificació amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 773/2015:
Grup C, subgrup 4, categoria 3
Grup J, subgrup 2, categoria 3
Grup K, subgrup 7, categoria 5
8. Criteris de valoració de les ofertes: Els definits en l’annex I del plec de clàusules
administratives.
9. Condicions especials d’execució: Les definides a la clàusula 22, 23 i a l’annex I del
plec de clàusules administratives.

a) Data límit de presentació: En el termini de 26 dies naturals a comptar des de
l'endemà de la publicació al perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: Electrònica.
c) Lloc de presentació: Eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja
d) Admissió de variants: No.
11. Obertura ofertes:
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de la Canonja.
Domicili: C/ Raval,11.
Localitat i codi postal: la Canonja, 43110.
Data, hora i lloc: D’acord amb l’establert en la clàusula 18 del plec de clàusules
administratives.

El secretari PDS
La Canonja, Document signat electrònicament a la data del marge.
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10. Presentació de les ofertes.

