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ANUNCI
Per Acord de la Comissió Permanent del Ple de data 14 de setembre de 2022, es va aprovar
la licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte d’obres denominat “Obres per a l’ampliació de les
eres de rizocompostatge a l’EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer” pel procediment obert
simplificat i amb més d’un criteri d’adjudicació.
1.- Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)

Organisme: Consell Comarcal d’Osona
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria / Contractació
Número d’expedient: 2388-000017-2022 (X2022000528)

CONSELL COMARCAL D'OSONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

2.- Objecte del contracte:
a)
b)

Tipus de contracte: d’obres
Descripció: Execució de les obres de l’ampliació de les eres de rizocompostatge a
l'EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer, d’acord amb les prescripcions establertes en el
plec de prescripcions tècniques particulars projecte constructiu denominat “Ampliació de
les eres de rizocompostatge del sistema de sanejament de Santa Eulàlia de Riuprimer”.

c)
d)
e)

Divisió per lots: No
Llocs d’execució: EDAR Santa Eulàlia de Riuprimer.
Durada del contracte: 4 mesos. No hi ha possibilitat de pròrroga.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a)
b)
c)

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat
Forma d’adjudicació: Més d’un criteri d’adjudicació

4.- Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de dos-cents dinou
mil vuit-cents vint-i-dos euros amb quaranta-sis cèntims (219.822,46 €), més quaranta-sis
mil cent seixanta-dos euros amb setanta-dos cèntims (46.162,72 €), corresponents al 21 %
d’IVA, sumant un total de dos-cents seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb
divuit cèntims (265.985,18 €) IVA inclòs.
5.- Garanties:
a)
Provisional: No
b)
Definitiva: Sí, per import del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. Aquesta garantia
podrà prestar-se en alguna de les formes establertes a l’article 108 de la LCSP.
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6.- Obtenció de documentació i informació:
a)
Entitat: Consell Comarcal d’Osona
b)
Domicili: Carrer de l’Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta.
c)
Localitat i CP: 08500 Vic
d)
Telèfon: 938 832 212
f)
Pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccosona/customProf
g)
Data límit per obtenir documentació i informació: Fi del termini de presentació de
proposicions.
7.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: El termini màxim de presentació de proposicions serà de vint
(20) dies naturals comptats partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant.
b) Documentació que s'ha de presentar: Figura a la clàusula 16 del plec de clàusules
administratives particulars
c) Lloc de presentació ofertes: mitjançant Sobre Digital.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccosona/customProf
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a la
data d’acceptació del contracte amb l’adjudicatari.
e) Admissió de variants: No
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8.- Obertura de les ofertes:
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de contractació es reunirà, en acte no
públic, i procedirà a l’obertura dels sobres A que contenen la declaració responsable i la
documentació avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentats per les
empreses licitadores. A continuació, la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de
l’òrgan de contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris
sotmesos a judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquests
efectuïn la valoració en un termini no superior a set (7) dies hàbils.
Posteriorment, la Mesa de contractació es reunirà, en acte públic en el dia, hora i lloc
indicats a l’espai de licitació del perfil de contractant, en el qual es donarà a conèixer les
proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig. Així
mateix, es procedirà a la lectura del resultat de la valoració dels criteris sotmesos a judici de
valor i, a continuació, s’obriran els sobres B de les empreses admeses que contenen l’oferta
econòmica i la resta de criteris avaluable de forma automàtica, i es valoraran les ofertes
d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec.
9.- Criteris d’adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa
són els que s’estableixen a la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars.
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10.- Condicions especials d’execució:
Les establertes a la clàusula 28 del plec de clàusules administratives particulars.
11.- Altres informacions:
a)

Les oficines del Consell Comarcal d’Osona estan obertes al públic de dilluns a divendres
de les 9 a les 14 hores, i els dimecres de 17 a 19 hores.

b)

En el cas que el venciment d'algun dels terminis que assenyala aquest anunci s'escaigui
en un dissabte o bé un festiu, s’entendrà traslladat automàticament al primer dia hàbil
següent.

El gerent
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