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Expedient de contractació de l’obra “Remodelació dels vials, clavegueram i
aigua potable del nucli antic, 3a. fase”.
Procediment obert.
ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
I EN EL PERFIL DE CONTRACTANT
De conformitat amb l’acord del Ple de data 7/11/2016, mitjançant aquest anunci
s’efectua convocatòria del procediment obert, per a l’adjudicació del contracte de l’obra
“Remodelació dels vials, clavegueram i aigua potable del nucli antic, 3a. fase”, d’acord
amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 6.5/01/2016
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: execució d’obra Remodelació dels vials
clavegueram i aigua potable del nucli antic 3a. Fase
b) Lloc: Sant Julià de Cerdanyola, nucli.
c) Termini: 4 mesos
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: Preu més baix 20%. Obres de millora 80%
4. Pressupost base de licitació. Import 283.914,54 euros i 59.622.05 euros d’IVA,
5. Garanties:
a) Provisional: 8.500 euros.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
b) Domicili: Local municipal, s/n.
c) Localitat i codi postal: Sant Julià de Cerdanyola - 08694
d) Telèfon: 93 8227667
e) Telefax: 93 8227669
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies a comptar de
la data de publicació del present anunci.
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7. Requisits específics del contractista: Els contractistes interessats hauran d’acreditar
la seva solvència econòmica, financera o tècnica per un o diversos dels mitjans
següents:
1.- Solvència econòmica i financera:
a) Certificat de classificació empresarial.
b) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
c) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en
Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres
de comptabilitat degudament legalitzats.
d) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les
referències d’aquest volum de negocis.
2. Solvència tècnica:
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada
per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests
certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es
precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la
professió i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat
competent.
b) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no
integrades en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les
obres, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada
dels documents acreditatius corresponents.
c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i,
en particular, del responsable o responsables de les obres.
d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambientals
que l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte.
e) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l'empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent.
f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació. 26 dies a comptar de la data de publicació
d’aquest anunci al BOP. A les 14 hores.
b) Modalitat de presentació. DOS SOBRES TANCATS
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. REGISTRE GENERAL
2. Domicili. Local municipal s/n
3. Localitat i codi postal. Sant Julià de Cerdanyola - 08694
4. Direcció electrònica: st.juliac@diba.cat
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d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta.
TRES (3) MESOS
9. Obertura d’ofertes:
a) Descripció. MESA DE CONTRACTACIÓ
b) Direcció. Local municipal s/n.
c) Localitat i codi postal. Sant Julià de Cerdanyola - 08694
d) Data i hora. El primer dilluns dia hàbil següent després de la finalització del
termini de presentació de les proposicions, a les 19 hores.
10. Despeses de publicitat: 300 EUROS
11. Perfil de contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on es
poden obtenir els plecs: www.santjuliadecerdanyola.cat
L’alcalde,

Agustí Elias Cunill
Sant Julià de Cerdanyola, 23 de novembre de 2016

