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Dilluns, 3 de juliol de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

En virtut  de l'acord adoptat  per resolució de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2017, es convoca licitació mitjançant 
procediment obert, d'acord amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Número d'expedient: 2017/013.

2. Objecte del contracte.

Descripció  de l'objecte:  La contractació  del  subministrament  del  material  elèctric  per  a realitzar el  manteniment  de 
l'enllumenat  públic  de  diversos  carrers  del  centre  del  municipi,  compresos  entre  l'Av.  Diagonal  i  el  Passeig  de  la 
Carrerada i el Carrer Folch i Torres i el Camí Reial, que tenen un enllumenat deficient que cal substituir conforme al 
detall que es descriu en el Plec de Prescripcions Tècniques.

a) Divisió per lots i número: NO.
b) Lloc d'execució: terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
c) Durada del contracte: 30 dies.
d) CPV: 31500000-1.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació.

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en 107.276,46 EUR (IVA exclòs) més l'IVA que correspon 
aplicar que és el 21% i ascendeix a la quantitat de 22.528,06 EUR.

El valor estimat del contracte és de 107.276,469 EUR, IVA exclòs.

5. Garanties.

a) Provisional: Es dispensa de la seva aportació.
b) Definitiva: La garantia definitiva serà del 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat: 08184 Palau-solità i Plegamans.
d) Telèfon: 93 864 80 56 i Fax: 93 864 92 59.
e) Correu electrònic: gutierrezsm@palauplegamans.cat.
f) En el perfil de contractant de l'Ajuntament:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=plegamans&reqCode=viewDetail&idCap=2094546.

- Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de la presentació de les ofertes.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
12

59
7



2

Dilluns, 3 de juliol de 2017

7. Requisits específics del contractista.

a)  No  és  requisit  indispensable  que  l'empresari  es  trobi  degudament  classificat  i  consegüentment  serà  necessari 
acreditar  la  solvència econòmica i  financera  i  solvència tècnica i  professional,  conforme als  criteris  establerts  a  la 
clàusula 1.10 del PCAP.
b) Indicació de l'admissibilitat de variants: No s'admeten.

8. Criteris d'adjudicació de les ofertes.

Els que s'assenyalen a la clàusula 1.11 del Plec de clàusules administratives particulars:

A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100 %).

1.- Oferta econòmica, màxim 100 punts, segons aquesta fórmula:

Puntuació = 100 x (oferta més econòmica / oferta a valorar)

9. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP. 
Si la data coincideix en dissabte o festiu restarà prorrogat automàticament fins al dilluns o dia no festiu següent, de 
manera que els dissabtes o festius no es podran presentar proposicions.
b) Documentació a presentar:  l'exigida per la clàusula 1.9 del  PCAP, dins dels DOS sobres tancats previstos a la  
clàusula i fins les 14 hores de la data límit.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos.

10. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.
c) Data obertura pliques: l'obertura del sobre núm. 2 tindrà lloc en els terminis establerts a la clàusula 1.12 del PCAP:

- L'obertura del sobre núm. 2, tindrà lloc a les 13:00 hores del cinquè dia hàbil posterior al termini d'expiració de la  
presentació de propostes.

11. Despeses anuncis: L'import d'aquests anuncis serà com a màxim de 900,00 EUR.

12. Altres informacions.

Els  licitadors  estan  obligats  a  informar  a  l'Ajuntament  de  Palau-solità  i  Plegamans  de  la  seva  adreça  electrònica 
(clàusules 1.9 i 2.4 del PCAP).

Les proposicions s'han de formular en la forma prevista a la clàusula 1.9 del PCAP, utilitzant els models que s'adjunten 
com annexos als plecs.

Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2017
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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