Codi de
verificació

3Z522C33203500360VYG

Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 30238/2020

Document: 181492/2021

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PEL QUAL ES FA PÚBLICA
LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL CARRIL BICI RIUS I TAULET
ENTRE AV. GRAELLS I PL. XIC
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Número d’identificació: 820550006
Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Compres
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Codi intern: 69/2020

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

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Domicili: Plaça de la Vila, 1
Localitat i codi postal: Sant Cugat del Vallès 08172
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 565 70 05
Adreça electrònica: contractacio@santcugat.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/3045974/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
20 dies naturals a comptar del dia següent a la data de publicació de l’anunci de licitació en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament
3) Objecte del contracte
a) Admissió de pròrroga: No
b) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: L’abast del projecte no permet la seva subdivisió
en lots. Les partides incloses al projecte estan relacionades entre elles, raó per la qual no es
considera viable la seva execució per fases.
c) Lloc d'execució: Sant Cugat del Vallès
d) Termini d'execució / Durada del contracte: Un mes, a comptar des de la signatura de l’acta
de replanteig.
e) Establiment d'un acord marc: No
f) Codi CPV: 45233162-2 Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
g) Codi NUTS: ES511
4)
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Obres
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

5) Valor estimat del contracte: 135.493,90 euros (IVA no inclòs)
6) Admissió de variants: No
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7) Garanties:
Definitiva:

5% de l’import total d’adjudicació, IVA no inclòs

8) Requisits específics del contractista
Solvència i Classificació: Veure apartat H) del Quadre de característiques del contracte del Plec
de clàusules administratives particulars
9) Criteris d’adjudicació:
Els establerts a l’apartat J) del Quadre de característiques del Plec de clàusules administratives
particulars
10) Condicions particulars per l’execució del contracte:
Les establertes a l’apartat M) del Quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars
11) ACP aplicable al contracte? Sí
12) Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
20 dies naturals a comptar del dia següent a la data de publicació de l’anunci de licitació en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament
b) Documentació que cal presentar: L’establerta a la clàusula 12a. del Plec de clàusules
administratives particulars
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/3045974/customProf
13) Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
b) Lloc:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/3045974/customProf
c) Data i hora: Es publicarà al Perfil del contractant
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre B és públic
14) Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds Català o castellà
15) Recurs
Contra l’acte de la resolució de la licitació, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau,
publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació,
d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució– el termini per a la interposició
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que es consideri
procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
16) Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: Sí
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