ANUNCI
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres (exp. COOB/21010)
L’alcalde ha resolt el dia 19 de juliol de 2021 convocar licitació, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert simplificat abreujat del contracte d’obres Ampliació del
pavelló municipal d’esports Plana Lledó de Mollet del Vallès, d’acord amb les
especificacions que s’exposen a continuació:
1. Entitat adjudicadora. Dades generals
a) Organisme: Ajuntament de Mollet del Vallès.
b) Número d’identificació: 812490004.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Compres
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: COOB/21010
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Mollet del Vallès.
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat i codi postal: Mollet del Vallès CP: 08100.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfons: 935719500, 935635104 Fax: 935719507
f) Adreça electrònica: contractacio_compres@molletvalles.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ajmollet
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: D’acord amb la clàusula 12 del Plec
de clàusules administratives particulars, fins al 29 de juliol de 2021 per a acceptació
de preguntes i fins al 30 de juliol de 2021 per a publicació de respostes. Fins al 4
d’agost de 2021 per a obtenció dels Plecs de clàusules en el perfil del contractant.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’execució de les obres d’ampliació del pavelló de bàsquet,
de conformitat amb el projecte d’obra local ordinària aprovat per resolució de la
regidora delegada de Projectes Urbans i Obra Pública el dia 18 de juny de 2021
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i nombre de lots/d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Mollet del Vallès.
e) Termini d'execució: 6 setmanes
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45262670-8, 45223210-1
h) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat abreujat
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e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
g) Establiment d’un acord marc: No
h) Sistema dinàmic d’adquisició: No
5. Pressupost de licitació i valor estimat de contracte
a) Pressupost de licitació: Import net: 67.204,89 euros, IVA exclòs. Import total:
81.317,92 euros, IVA 21% inclòs.
b) Valor estimat del contracte: 68.578,10 euros, IVA exclòs.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Opcionalment, Grup C, Subgrup 3 , Categoria B o 1
b) Solvència: L’especificat en la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives
particulars
9. Criteris d’adjudicació: Oferta econòmica, fins a 20 punts
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: L’especificat en la clàusula 31
del Plec de clàusules administratives particulars.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12. ACP aplicable al contracte? Sí
13. Presentació de les ofertes
a) Data i hora límit de presentació: 4 d’agost de 2021, fins a les 12.00 h
b) Documentació que cal presentar: L’especificat en la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí, l’especificat en la clàusula 12 del Plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant l’eina de Sobre Digital. L’adreça electrònica és
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ajmollet
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador No
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No
f) S’accepta la facturació electrònica: Sí
g) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No
i) Criteris objectius de selecció dels candidats. No
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No
k) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
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14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Mollet del Vallès.
b) Lloc: Casa de la Vila, pl. Major, núm. 1, 08100 Mollet del Vallès
c) Data: Segon dia hàbil següent a la data de finalització del termini de presentació de
proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: 12.00 h
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions no
és públic.
15. Despeses d'anunci: No.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. L’especificat en la clàusula 41 del Plec
de clàusules administratives particulars.
17. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de Mollet del Vallès
b) Adreça: Plaça Major, núm. 1, 08100 Mollet del Vallès
c) Termini per presentar recurs: 1 mes per recórrer potestativament en reposició davant
el mateix òrgan que dicti l’acte administratiu, o 2 mesos per interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No
L’alcalde,
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