ANUNCI
De SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte per l’execució de les obres contingudes al projecte modificat de la fase 2b.
ampliació i adequació de la Masia de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del
Patrimoni Local a Viladecans (exp. 142/FP14/001)
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
b) Número d’identificació: 142/FP14/001
c) Dependència que tramita l'expedient: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
d) Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions
Públiques. Execució obres serveis i subministraments. Gestió urbanística i
promoció econòmica de la ciutat.
f) Central de compres / contractació conjunta: No.
g) Número d'expedient: 142/FP14/001
2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: S.P.M. Viladecans Mediterrània S.L.
b) Domicili: C/ Pompeu Fabra, 50
c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936373055.
f) Adreça electrònica: jcampama@vigem.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant (Perfil de contractant de Viladecans
Mediterrània, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la
Generalitat
de
Catalunya):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=10386555&ambit=&
h) Aclariments i/o consultes als Plecs o la resta de documentació: s’han de sol·licitar
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual
de la licitació publicat a la Plataforma electrònica de Contractació de la
Generalitat de Catalunya (veure clàusula 3.4 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars)
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: 3 de juny de 2019
3 Objecte del contracte
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Descripció de l'objecte: obres contingudes al Projecte modificat de la fase 2b.
ampliació i adequació de la Masia de Ca n’Amat per a centre d’interpretació del
Patrimoni Local a Viladecans
Admissió de pròrroga: No.
Lloc d'execució: Viladecans
Termini d’execució: DIVUIT (18) mesos
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 45212310-2 Trabajos de construcción de edificios relacionados con
exposiciones
Codi NUTS: ES511

4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: OBRES
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert no subjecte a regulació harmonitzada

d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electronica: No.
5 Valor estimat del Contracte
a) Valor estimat del contracte: 1.744.952,20€ (exclòs IVA)
b) Pressupost base de licitació: 1.744.952,20€ (exclòs IVA)
6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació
8 Requisits específics del contractista: Veure clàusula 5 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (aptitud per a contractar requerida: capacitat, personalitat,
solvència i manca de prohibicions de contractar).
9 Criteris d’adjudicació: Fixats a la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars:
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA....................................................De 0 a 63 punts
- Oferta econòmica .........................................................................................De 0 a 60 punts
- Ampliació termini garantia..............................................................................De 0 a 3 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR.............................................De 0 a 37 punts
- Memòria del procés constructiu de les obres..........................................De 0 a 14,00 punts
- Pla d’obres............................................................................................... De 0 a 14,00 punts
- Autocontrol de la qualitat..........................................................................De 0 a 3,00 punts
- Gestió mediambiental...............................................................................De 0 a 6,00 punts

10 Condicions especials d’execució: Veure clàusula 12 Plec de Clàusules
Administratives Particulars
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix atès que no està
subjecte a regulació harmonitzada.
12 ACP aplicable al contracte No
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 de juny de 2019 a les 14:00h
b) Contingut de les ofertes: Veure clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica:
Els licitadors presentaran la documentació que conformi les seves ofertes en
tres (3) sobres, en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=10386555&ambit=& (Perfil de
contractant de Viladecans Mediterrània, SL integrat a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya).
d)

S’utilitzen les comandes electròniques: No

e)
f)

S’accepta la facturació electrònica: No
S’utilitza el pagament electrònic: No

14 Obertura dels sobres
SOBRE A i B: Obertura interna per SPM Viladecans Mediterrània, S.L.
SOBRE C:

Lloc:

SPM Viladecans Mediterrània, S.L.

Data: Es comunicarà amb antelació als Licitadors a través de
la Plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de
Catalunya.
15 Despeses:
a) Despeses d’anunci: No hi hauran
b) Despeses d’assaig (control de qualitat):
El Projecte preveu una partida de control de qualitat de les obres per import de
13.914,31 € (IVA exclòs).
En cas que sigui necessari incrementar l’import del Control de Qualitat serà
assumit per l’adjudicatari fins arribar al 2% del PEM de projecte.
Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari presentarà el seu Pla de Control de
Qualitat amb tres pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els
preus unitaris dels diferents assajos.
El Pla de Control de Qualitat presentat serà supervisat i aprovat per la direcció
facultativa de les obres, així com l’acceptació d’un dels tres laboratoris oferts.
c) Despeses de comunicació:
A càrrec del contractista fins a l’import de 34.899,04 € (IVA exclòs) d’acord amb
el Pla de comunicació que formarà part de la documentació de licitació.
16 Llengües per a redactar ofertes: Català/Castellà
17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs. Ajuntament de Viladecans
b) Adreça: C/ Jaume Abril núm. 2
c) Termini per presentar recurs
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de
contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Els terminis són els
indicats a la normativa vigent
18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

Viladecans, a 17 de maig de 2019
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

