ANUNCI
De l’Ajuntament de Martorell pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament (exp. G-4337/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Martorell.
b) Número d’identificació: 811410007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis administració pública
f) Número d'expedient: G-4337/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Martorell.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 46
c) Localitat i codi postal: Martorell CP: 08760.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937750050.
f) Adreça electrònica: ajuntament@martorell.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail
&idCap=1643999
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/11/2021
Horari d’atenció: De 8 a 14.30 h
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Subministrament consistent en la instal·lació solar tèrmica en el
Centre Integral d’Esports i Salut (CIES) de Martorell.
a) Admissió de pròrroga: No.
b) Divisió en lots i nombre de lots/ d’unitats: No hi ha lots
c) Lloc d'execució: Martorell (Barcelona)
Termini de lliurament: El bens a subministrar s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de Martorell,
com a màxim, en el termini 6 (SIS) mesos, a comptar des de la data de formalització del
contracte, o l’inferior proposat per l’adjudicatari.
d) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
f) Codi CPV: 09330000-2 Treballs relacionats amb l’electricitat, calefacció, energia solar i
nuclear.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: urgent
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació: 57.404,42 euros, IVA exclòs; 69.459,35 euros, IVA inclòs (amb el
tipus del 21%).
Valor estimat del contracte: 57.404,42 euros, IVA exclòs.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: La que s’estableix a la clàusula desena del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació: Els que s’estableixen a la clàusula catorzena del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: No aplica.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 08/11/2021, a les 23:59 hores.
b) Documentació que cal presentar: La que s’especifica a la clàusula onzena del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació electrònica: A través de l’eina Sobre Digital.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No.
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
e) S’utilitza el pagament electrònic: No.
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Martorell.
b) Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament (Pl. de la Vila, 46, 1a planta. Martorell).
c) Data i hora: Sobre A, 10/11/2021, a les 8:30 h.; Sobre B, 16/11/2021, a les 9:30h.
L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han
d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació
electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels
sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
-13 Despeses d'anunci: No aplica
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: castellà i català.
Martorell, 27 d’octubre de 2021
Jaume Tramunt Monsonet
Secretari
Ajuntament de Martorell

