Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

https://bop.diba.cat

En sessió ordinària celebrada en data 8 de gener de 2018 la Junta de Govern Local va
acordar, per unanimitat, aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la contractació
del contracte d'obres del “Projecte Tècnic Millora/Reforma del Parc de les Basses de Sant
Iscle de Vallalta: Reordenació”, disposant l’obertura del procediment d’adjudicació de les
obres esmentades mitjançant el procediment obert i aprovar així mateix, el text de
l’anunci de licitació.

Pàg. 1-3

Per Decret d’Alcaldia núm. 548/2017, de data 12 de desembre de 2017 es va resoldre
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres del “Projecte Tècnic Millora/Reforma
del Parc de les Basses de Sant Iscle de Vallalta: Reordenació”.

A

ANUNCI de la licitació de contracte d'obres del “Projecte Tècnic Millora/Reforma del
Parc de les Basses de Sant Iscle de Vallalta: Reordenació”.

a) Tipus: Obres.
b) Descripció de I'objecte: Contractació, per procediment obert, de les obres de “Projecte
Tècnic Millora/Reforma del Parc de les Basses de Sant Iscle de Vallalta:
Reordenació”.
c) Divisió per lots i número/número d'unitats: No s'estableix.
d) Lloc de realització de les obres: Plaça de les Basses de Sant Iscle de Vallalta.
e) Termini de lliurament: Tres (3) mesos, a comptar des de l'acta de comprovació del
replanteig, que s'haurà d'efectuar dins del termini de quinze dies des de la formalització
del contracte.
f) Admissió de pròrroga: No.
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Data 17-1-2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Objecte del contracte:

B

a) Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
b) Dependència que tramita els expedients: Regidoria d’Urbanisme.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
2. Domicili: Carrer Escoles, núm. 2.
3. Localitat i codi postal: Sant Iscle de Vallalta, 08359.
4. Telèfon: 93 794 61 28.
5. Fax: 93 794 60 48.
6. Direcció d'internet del perfil del contractant:
https://www.santiscle.cat/seu_electronica/perfil-del-contractant
7. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Durant el termini de presentació
d'ofertes.
d) Número de I'expedient: 2017/0038.

CVE 2018000982

1. Entitat adjudicadora:

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

5. Pressupost base de licitació:
a)
b)
c)

Import net:........... 52.777,13 EUR.
IVA (21%): .......... 11.083,20 EUR.
Import total: ........ 63.860,33 EUR.

6. Garanties exigides:
a)
b)

Provisional: No.
Definitiva: 5% import d'adjudicació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista: Cap.
a)
b)

Altres requisits específics: No.
Contracta reservat: No.

8.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació:
Fins les 12.00 h del dia en que es compleixin 26 dies naturals comptadors des del dia
següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. En cas de recaure en dissabte o festius s'entendrà traslladat al dia hàbil
següent.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres de 9.00 hores a
14.00 hores del matí i I'últim dia de presentació fins a les 12.00 hores a l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta.
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4. Valor estimat del contracte: 52.777,13 EUROS IVA exclòs.

Data 17-1-2018

Tramitació: Ordinària.
Procediment: obert amb diversos criteris de valoració.
Subhasta electrònica: No.
Criteri d'adjudicació: Veure clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a)
b)
c)
d)

B

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

A

g) Establiment d’un acord marc: No.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: No.
i) CPV: 45000000-7.
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e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta:
Dos mesos a comptar des de la data d’obertura de les proposicions.

9. Obertura de les ofertes:
a) Domicili: Carrer Sant Jaume, núm. 6.
b) Localitat: Sant Iscle de Vallalta, 08359.
c) Data: L'obertura del sobre número 2 s'avisarà oportunament als licitadors al perfil del
contractant. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Altres informacions:
a) Condicions especials d’execució: No.

11. Despeses de l’anunci: L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de
la licitació, que haurà d’abonar el contractista, serà aproximadament de 800,00 EUR.

12. Data d’enviament de I'anunci al "DOUE": No procedeix.
Sant Iscle de Vallalta, 10 de gener de 2018

B

L’alcalde, Eduard Turon i Mainat
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d) Admissió de variants: No.
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1. Entitat: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
2. Domicili: Carrer Escoles, núm. 2.
3. Localitat i codi postal: Sant Iscle de Vallalta, 08359.

Data 17-1-2018

c) Lloc de presentació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Modalitat de presentació:
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en dos sobres, de
conformitat amb el que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

https://bop.diba.cat

A

Les proposicions enviades per correu, s’hauran de lliurar a I'Oficina de Correus abans de
les 12 hores i dins del termini màxim establert, havent-se d’anunciar la seva tramesa el
mateix dia de la seva presentació, mitjançant tèlex, telegrama o fax a l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta.
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