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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
ANUNCI DE LICITACIÓ
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació de les obres de renovació de la xarxa de
clavegueram de Caldes de Montbui per a l'exercici 2018. El Plec de clàusules administratives particulars va
ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 23 de juliol de 2019. Expedient 4668/2019.
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui
b) NIF: P0803300C
c) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de serveis territorials
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: 4668/2019
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Caldes de Montbui
b) Domicili: Plaça Font del Lleó, 11
c) Localitat i codi postal: Caldes de Montbui 08140
d) Codi NUTS: ES511 Barcelona
e) Telèfon: 93 865 56 56 - Fax: 93 865 56 57
f) Adreça electrònica: contractacio@caldesdemontbui.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/caldesdemontbui
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La documentació i informació estaran disponibles des del
primer a l'últim dia durant el període de presentació d'ofertes.
Horari d’atenció: Els dies laborables a Caldes de Montbui, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres de renovació de la xarxa de clavegueram de Caldes de Montbui per a
l'exercici 2018
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No.
d) Lloc d'execució: Caldes de Montbui
e) Termini d'execució: El termini d'execució de les obres és de 5 mesos
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codis CPV: 45232400
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h) Codi NUTS: ES511 Barcelona
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 158.583,03 euros, IVA exclòs
b) Pressupost base de licitació: 191.885,47 euros, IVA inclòs
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació de licitació, IVA exclòs
8. Requisits específics del contractista
Els establerts al Plec de clàusules administratives particulars corresponent.
9. Criteris d'adjudicació:
Preu ofert, fins a 80 punts
Termini de garantia, fins a 20 punts
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Les indicades al plec de clàusules administratives
particulars i al projecte aprovat corresponent.
11. Tramesa de l'enviament de l'anunci al DOUE: No
12. ACP aplicable al contracte? Sí
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Vint dies, a comptar a partir del següent a la publicació d'aquest anunci al perfil
del contractant.
b) Documentació que cal presentar: La que s'indica al plec de clàusules administratives particulars
corresponent.
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l'adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/caldesdemontbui
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
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e) S’accepta la facturació electrònica: Sí, obligatòria
f) S’utilitza el pagament electrònic: Veure el plec de clàusules administratives particulars.
14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Caldes de Montbui
b) Lloc: Casa consistorial de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
c) Data: Es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
d) Hora: Es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura del sobre únic: Acte públic
15. Despeses d'anunci: No s'estableixen
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Les ofertes hauran de presentar-se en qualsevol de les
llengües cooficials de Catalunya.
17. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de Caldes de Montbui
b) Es pot obtenir la informació sobre els recursos a l'Àrea de desenvolupament territorial de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui, telèfon 938627023, adreça electrònica contractacio@caldesdemontbui.cat
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
No
F_FIRMA_1
Signat digitalment per:
Alcalde
Isidre Pineda Moncusí
23-07-2019 18:05
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