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ANUNCI
Ajuntament del Masnou pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament d’un autobús híbrid per a la prestació del servei de transport urbà
del municipi del Masnou (exp. LIC 28/2021).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Masnou.
b) Número d’identificació: 811890004.
c) Dependència que tramita l'expedient: SERVEIS CENTRALS.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: LIC 28/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament del Masnou.
b) Domicili: Pg. Prat de la Riba, 1
c) Localitat i codi postal: El Masnou, CP: 08320.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 935571700.
f) Adreça electrònica: contractacio@elmasnou.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elmasnou/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins a últim dia de presentació
d’ofertes.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament d'un autobús híbrid per a la prestació del
servei de transport urbà del municipi del Masnou.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No
d) Codi NUTS del lloc d'execució:
e) Termini d'execució: El termini de lliurament del subministrament objecte del contracte
s’estableix en, com a màxim, 10 mesos a comptar des del dia següent de la
formalització del contracte. Aquest termini és millorable a la baixa per part dels
licitadors.
f) Codi CPV:34121100-2 Autobusos del servei públic
34121400-5 Autobusos de plataforma
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Sbministraments
b) Tramitació: Urgent
c) Procediment: Obert
d) Contracte reservat: No
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 268.595,04 euros (sense IVA).
b) Pressupost: 268.595,04 euros (sense IVA); 325.000,00 euros (IVA inclòs).
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació del contracte IVA exclòs.
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-8 Requisits específics del contractista
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Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negocis.
Descripció: Segons la clàusula 11ena del plec de clàusules administratives
particulars.
Solvència tècnica:
Mitjà: Treballs realitzats
Descripció: Segons la clàusula 11ena del plec de clàusules administratives
particulars.

-9 Criteris d’adjudicació: Els establerts a la clàusula 16ena del plec de clàusules
administratives particulars.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Els establerts a la clàusula
22.2 del plec de clàusules administratives particulars.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 28/10/2021
-12 ACP aplicable al contracte? Si

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament del Masnou
b) Lloc: L’obertura del sobre digital B (documentació relativa als criteris quantificables
automàticament) es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública
Sobre Digital, de l'AOC. De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP,
l’obertura no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament
mitjans electrònics.
c) Data: A determinar.
d) Hora: A determinar.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà
-16 Recurs: Recurs especial en matèria de contractació, segons l’establert a la clàusula
38ena del plec de clàusules administratives particulars.
- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
El Masnou,
[Firma01-01]

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
28/10/2021
GENEBEDI
v. 2019/06

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 12/11/2021
b)
Documentació que cal presentar: La prevista a la clàusula 14ena plec de
clàusules administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elmasnou/customProf
g) S’accepta la facturació electrònica: Si
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