1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gavà.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General
c) Número d’expedient: Expedient CiT OBRES 10/17
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: La contractació d’obra, per part de l’Ajuntament de Gavà, per a l’execució del
projecte Junts Fem Barri 2016 – condicionament espai públic a Mas Brugues (24-37-47) amb objectius
d’eficiència social i sostenibilitat ambiental OMO 14/17
b) Lloc d’execució: Gavà.

4. Pressupost de licitació
Pressupost base de licitació (VE): 76.418,62 € (IVA no inclòs)
Pressupost total de licitació: 92.466,53 € (IVA inclòs)
5. Garanties
Garantia provisional: No s'exigeix.
Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n
c) Localitat i Codi postal: 08850-Gavà
d) Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat/perfil/gava/customProf
e) Telèfon: 93-263-92-49 Fax: 93-263-91-31
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'acabament del termini de presentació de pliques.
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8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: Als 26 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació
d'aquest anunci en el BOP, de 9 a 13 hores i de dilluns a divendres. (Si l'últim dia de presentació fos
inhàbil o dissabte, el termini s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).
b) Documentació a presentar: La que es ressenya a la clàusula 12a del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Secretaria General de l’Ajuntament de Gavà (planta primera)
Entitat: Ajuntament de Gavà.
Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n.
Localitat i codi postal: 08850-Gavà

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-2-2018

3. Tramitació, procediment i règim d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Règim d’adjudicació: Contractació no harmonitzada..

Pàg. 1-2

En virtut del decret de la Tinenta d’alcalde de Ciutat i Territori de data 5 de desembre de 2017, s'anuncia la
licitació pública, segons les següents dades:

CVE 2018003227

CONTRACTACIÓ D’OBRA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE JUNTS FEM BARRI 2016 –
CONDICIONAMENT ESPAI PÚBLIC A MAS BRUGUES (24-37-47) AMB OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA
SOCIAL I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL OMO 14/17

https://bop.diba.cat
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ANUNCI
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11. Altres informacions:
Les que es ressenyen al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.

https://bop.diba.cat

10. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n
c) Localitat: Gavà.
d) Sobre núm.1: El primer dia hàbil (no dissabte) després de la finalització del termini de presentació de
proposicions (acte no públic).
Sobre núm. 2 a continuació, en el mateix dia de l’obertura del sobre núm.1 (acte públic).
La comunicació del lloc, data i hora de les sessions públiques d'obertura dels sobres es farà al correu
electrònic designat pels licitadors i podrà publicar-se al perfil del contractant.
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9. Criteris per a l’adjudicació
Els establerts a la clàusula 14a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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12. Despeses dels anuncis:
A càrrec de l'adjudicatari.
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Gavà, 24 de gener de 2018
Per ordre de la senyora Alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde
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