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Unitat de Contractació

ANUNCI de l’Ajuntament de Premià de Mar, de licitació per a la contractació de
les obres d’urbanització del carrer Girona.
1.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nom, adreces i punts de contacte

Nom oficial: Ajuntament de Premià de Mar
Adreça: Carrer del Nord, 60
Codi Postal: 08330
Punt de contacte: Unitat de Contractació
Telèfon: 93 741 74 00
Correu electrònic: contractacio@premiademar.cat
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tipus de contracte: Contracte administratiu d’obres
Anunci referit a un contracte públic.
Valor Estimat del Contracte: 543.198,97€ IVA exclòs.
Objecte del contracte: Obres
Codi CPV:
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers
45233330-1 Treballs de cimentació de carrers
45233140-0 Obres vials

Condicions relatives al contracte
a) Garantia provisional: Exempt de presentació.
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
c) Condicions de finançament i pagament: El contracte es pagarà a través de factures
mensuals que es tramitaran per l’òrgan de contractació i es pagaran per la Tresoreria
Municipal d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent.
d) Durada del Contracte: El termini d’execució del contracte serà de 6 mesos, sense
possibilitat de pròrroga, des de l’endemà de l’acta de comprovació de replanteig de
conformitat amb l’article 237 de la LCSP.
1.6.
14/10/2021 Alcalde

A)Capacitat i personalitat:


Presentació DEUC o annexes al PCAP de conformitat amb la clàusula 22 del PCAP.

a) Solvència econòmica i financera:


De conformitat amb la clàusula 18 del PCAP

b) Solvència tècnica o professional:

Rafael Navarro Álvarez
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De conformitat amb la clàusula 19 PCAP

2. Procediment
2.1.
2.1.

Tipus de procediment: Obert simplificat
Forma d’adjudicació: Millor oferta relació qualitat preu de conformitat amb la
clàusula 12 PCAP.

Criteris objectius de valoració automàtica o mitjançant fórmula matemàtica: 100 punts
12345-

Preu :70 punts
Millora de termini: 8 punts.
Aportació econòmica per a la difusió de les obres: 5 punts
Personal destinat a l’obra per a informació/acompanyament/ajuda a la
ciutadania: 5 punts
Millores: 12 punts

3. Informació administrativa:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Lloc de presentació de les pliques: https://elicita.premia.cat
Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques estan
disponibles en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
Els plecs de clàusules administratives generals estan disponibles en el perfil del
contractant.
Termini de presentació d’ofertes: 20 dies naturals des de la data de publicació de
l’anunci del perfil del contractant. El termini de presentació de pliques finalitzarà a
les 13:00:00 hores de l’endemà del darrer dia.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a la
data de signatura del contracte amb l’adjudicatari.
Dia d’obertura de pliques: Es publicarà al perfil del contractant

Rafael Navarro Álvarez
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Document signat electrònicament
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