Dilluns, 9 de gener de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellar del Vallès
ANUNCI de licitació del contracte d'obres de reurbanització de la Plaça Catalunya- Parc lúdic d'aigua sense profunditat
CONT160104.
1.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Castellar del Vallès.
b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de compres i contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Castellar del Vallès.
2) Domicili: Passeig Tolrà, 1.
3) Localitat i codi postal: Castellar del Vallès 08211.
4) Telèfon: 93 714 40 40.
5) Telefax: 93 714 40 93.
6) Correu electrònic: gperich@castellarvalles.cat.
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat.
8) Data límit d'obtenció de documentació: De dilluns a divendres laborables, de 9:00 a 14:00 hores i fins el dia anterior a
la finalització del termini de presentació de proposicions.
2.- Objecte del contracte.
a) Tipus: Contracte d'obres.
b) Descripció: Contracte d'obres de reurbanització de la Plaça Catalunya- Parc lúdic d'aigua sense profunditat.
c) Divisió per lots i número de lots/Número d'unitats: No.
d) Lloc d'execució d'entrega: Castellar del Vallès, 08211.
e) Termini d'execució/entrega: 3 mesos.
f) Admissió de pròrroga: No.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) CPV (referència de Nomenclatura): 45212100-7;45112723-9.
3.- Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb varis criteris.
c) Subhasta electrònica: No.
d) Forma d'adjudicació: Oferta més avantatjosa.
e) Criteris d'adjudicació: Veure Annex 4 del plec.

CVE-Núm. de registre: 022016023445

-Criteris de valoració que depenen d'un judici de valor (fins a 49 punts).
- Disseny dels elements del parc (10 punts).
- Tecnologia del parc (20 punts).
- Instal·lacions del parc (15 punts).
- Imatges en 3D (4 punts).
- Criteris de valoració mitjançant fórmula automàtica (fins a 51 punts).
- Oferta econòmica (25 punts).
- Ampliació de la garantia (8 punts).
- Assistència tècnica ampliada (8 punts).
- Millora del projecte amb el subministrament de gandules fixes de formigó (10 punts).
4.- Valor estimat del contracte: 247.787,92 EUR (IVA exclòs).
5.- Pressupost base de licitació:
a) Import net: 247.787,92 EUR (IVA exclòs).
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b) Import total: 299.823,38 EUR (IVA inclòs).
6.- Garanties exigides.
Provisional (Import): No s'exigeix la constitució de la garantia provisional.
Definitiva (%): 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació (grup, subgrup i categoria): No procedeix. En el cas que el licitador disposi classificació, ha de ser igual
o superior a Categoria 2-grup G-Subgrup 3; Categoria 2-Grup J-Subgrup 4. Alternativament, es pot acreditar amb la
solvència econòmica i tècnica.
b) Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis global referit a l'any de més volum de negocis dels tres
últims anys (2013, 2014, 2015), per import igual o superior a 371.682,00 EUR.
- Solvència tècnica i professional: Serveis o treballs efectuats en els últims cinc anys (2011-2015), dels quals l'any de
major execució sigui per un import anual acumulat igual o superior a 173.452,00 EUR.
c) Altres requisits específics: No es requereix.
d) Contractes reservats: No.
8.- Presentació d'ofertes o de sol·licituds.
a) Data límit de presentació: El dia que es compleixin 26 dies naturals a partir de l'endemà de la data de publicació de
l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en 3 sobres tancats (sobre A,
administratiu, sobre B, documentació tècnica que pugui ser valorada en aplicació als criteris de judici de valor relatius a
l'annex 4A, i el sobre C, oferta econòmica i proposta a valorar amb criteris de valoració mitjançant fórmula automàtica),
de conformitat amb el que s'estipula al PCAP, en la clàusula onzena i l'annex 4.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Registre General de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
2) Domicili: Plaça del mirador, s/n.
3) Localitat i codi postal: Castellar del Vallès 08211.
4) Adreça electrònica: www.castellarvalles.cat.
5) Correu electrònic: gperich@castellarvalles.cat.
e) Admissió de variants: No.
9.- Obertura d'ofertes:
a) Descripció: Secretaria General de l'ajuntament de Castellar del Vallès.
b) Adreça: Passeig Tolrà, 1.
c) Localitat i codi postal: Castellar del Vallès 08211.
d) Data i hora: Es publicarà al perfil del contractant l'últim dia del termini de presentació de les ofertes.

11.- Data de tramesa de l'anunci al "Diari oficial de la Unió europea 2: No procedeix.
12.- Altres informacions: Condicions essencials d'acord amb l'article 228 bis del TRLCSP, en relació a l'estricte
compliment del pagament que els contractistes adjudicataris fan amb els seus subcontractistes o subministradors.
L'adjudicació de l'obra restarà condicionada al bon fi de l'exposició de 30 dies del projecte d'obres publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 2 de gener de 2017.
Castellar del Vallès, 28 de desembre de 2016
L'alcalde, p. d. (Decret núm. 915 de 10 de setembre de 2015), el secretari acctal., Cristòfol Torra Miró
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10.- Despeses de publicitat: Màxim de 1.500,00 EUR.

