ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
1. Entitat adjudicadora:
Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42
Localitat i codi postal: Barcelona 08017
Telèfon: 934444444
Correu electrònic: licitacio@infraestructures.cat
2. Adreça electrònica o d’Internet en la qual han d’estar disponibles els plecs de la contractació:
La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba
disponible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).
3. Tipus de poder adjudicador i principal activitat exercida:
Organisme/oficina regional o local
Serveis públics generals
4. Codi CPV: 71311000-1
5. Codi NUTS de l’emplaçament principal del lloc d’execució dels serveis: ES514.
6. Objecte del contracte: Contracte de serveis per a la direcció de les obres de Millora local. Carril bici,
drenatge longitudinal i cunetes remuntables a la carretera TV-3141 del PK 4+700 al 6+500 (rotonda
Blancafort). Reus. Clau: MT-16058.
7. Valor estimat del contracte: 56.818,33 euros
8. Admissió o prohibició de variants: No s’admeten variants en la contractació.
9. Termini d’execució del contracte: 5 mesos.
10. Condicions de participació:
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals espanyoles o
estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
de la LCSP.
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en la
clàusula 7 del Plec de clàusules Administratives de la licitació, que s’acreditarà, com a prova preliminar,
amb la Declaració responsable (Annex 1A del Plec de clàusules administratives particulars).
Requisits específics:
Els licitadors hauran de disposar i acreditar quan se’ls requereixi la seva solvència econòmica i
financera i tècnica, d’acord amb l’apartat 9 del Quadre de Característiques i la clàusula 7 del Plec de
clàusules administratives de la licitació.
11. Tipus de procediment d’adjudicació: Obert simplificat.
12. Forma de tramitació: urgència.

Els motius que justifiquen la urgència en la tramitació de l’expedient deriven dels breus terminis
establerts per la normativa europea per a contreure la despesa i per a executar-la quan es tracta
d’expedients que, com aquest, estan finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del Fons REACT-EU, així com de la necessitat de garantir la gestió eficient d’aquests fons,
en els termes del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, i del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer.
13. Condicions especials i essencials d’execució a les quals està sotmesa l’execució del contracte:
Les establertes a l’apartat 18 del Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives de
la licitació.
14. Criteris que s’han d’utilitzar per adjudicar el contracte o els contractes:
Els criteris d’adjudicació i els seus barems de puntuació són els descrits en l’annex 6 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
15. Termini màxim de presentació de les ofertes:
Dia:

14/09/2022

Hora:

13:00:00 hores

16. Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
La presentació es farà electrònicament mitjançant l’aplicació de “Presentació Telemàtica” accessible a
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.
17. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre únic.
18. Data, hora i lloc de l’obertura d’ofertes:
Obertura del sobre: 20/09/2022, a les 10:50:00 hores
Reunió interna.
19. Llengua o llengües en què s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació: català i
castellà.
20. Ús de mitjans electrònics:
a) S’accepta la presentació electrònica d’ofertes.
b) S’utilitza la facturació i pagament electrònic.
21. Règim de recursos:
Atès que el valor global estimat del contracte és inferior a 100.000 euros, els actes que es dictin en el
present procediment de licitació poden impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que
disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, davant del conseller del Departament d’Economia i Hisenda, al qual està adscrit
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP.
22. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Sí
23. Informació sobre si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió:
Es preveu que l’objecte d’aquest encàrrec sigui finançat amb fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (MRR), establert mitjançant el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en el marc de la component 1 “Pla de xoc de mobilitat
sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans” del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència d’Espanya (PRTR).

