
1

Dijous, 18 d'abril de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

ANUNCI de licitació

Per acord de la Junta de Govern Local del 2 d'abril de 2013, s'ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte d'obres per a la instal·lació d'energia solar tèrmica, de 67,788 kW-t de potència nominal, al 
Complex Esportiu Municipal Sagnier.

En el mateix acord es convoca la licitació de l'anterior contracte, de conformitat amb l'article 142 del text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Real Decret legislatiu 3/2011.

1. ENTITAT ADJUDICADORA. DADES GENERALS PER A L'OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ.

a) Organisme. Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient. Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient.
c) Obtenció de la documentació i informació. La documentació de la licitació es pot obtenir a www.elprat.cat/perfil del 
contractant; i el Projecte d'obres a wwv.elprat.cat/projectes d'obres. Informació presencial i consulta de la documentació:

1) Dependència. Serveis Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient.
2) Domicili. C. Major, 2-4, 1r. Pis.
3) Localitat i codi postal. El Prat de Llobregat- 08820.
4) Telèfon. 933790050, ext. 2277.
5) Telefax. 93 379 85 57.
6) Correu electrònic. contractacioobra@elprat.cat.
7) Direcció d'Internet del perfil del contractant. www.elprat.cat.
8) Data límit. Fins el dia en què acabi el termini de presentació d'ofertes i en horari d'oficines, llevat el que s'estableix al  
darrer paràgraf de la clàusula 11 del Plec.

d) Número d'expedient. AUPAC 1239/2013. COP 04/2013.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.

a) Tipus. Obres.
b) Descripció. Execució de la instal·lació del sistema d'energia solar tèrmica al CEM Sagnier per a la instal·lació d'aigua 
calenta sanitària (ACS) a la zona de piscines.
c) Lloc d'execució: CEM Sagnier. Frederica Montseny, número 2-8.
d) Termini d'execució: 3 mesos.
e) Modificacions: No se'n preveuen.
f) Admissió de pròrroga. No.
g) CPV (Referència de nomenclatura) 45330000.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT.

a) Tramitació. Ordinària.
b) Procediment. Obert, amb un únic criteri, el preu.

4. PRESSUPOST.

a) de licitació: 152.890,76 EUR. IVA 21% 32.107,06 EUR. Import total 184.997,82 EUR.

5. GARANTIES EXIGIDES.

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació. En determinats supòsits pot arribar al 10 %.

6. REQUISITS ESPECIFIQUES DEL CONTRACTISTA. Clàusula 10.4 del Plec s'especifica la solvència tècnica, al no 
sol·licitar-se classificació.
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7. PRESENTACIÓ D'OFERTES O DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.

a) Data límit de presentació. Les proposicions es podran presentar durant els vint-i-sis (26) dies naturals a partir del dia 
següent a la publicació d'aquest anunci al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si el darrer dia fos dissabte o 
festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.
b) Modalitat de presentació. Mitjançant dos sobres tancats (Sobre A: documentació administrativa, Sobre B: proposició 
econòmica).
c) Lloc de presentació:

1. Dependència. Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadana. En horari que consta a l'annex 6 del Plec.
2. Domicili. Plaça de la Vila, 1.
3. Localitat i codi postal. El Prat de Llobregat-08820.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta. 2 mesos, a comptar des del dia següent al  
de l'obertura de les proposicions rebudes.

8. OBERTURA D'OFERTES.

A les clàusules 18 i 19 del Plec es detalla el procediment d'obertura de les ofertes. El lloc, dia i hora per a l'acte públic  
d'obertura dels sobres B es publicarà al perfil del contractant.

9. DESPESES DE PUBLICITAT.

Seran a càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim de 1000,00 EUR.

10. ALTRES INFORMACIONS.

L'adjudicació del contracte resta supeditada a l'aprovació definitiva del Projecte de la instal·lació de referència, i l'inici de 
les obres queda supeditada a les obres de reparació de la coberta de la zona de piscina del CEM Sagnier tal com es 
detalla a la clàusula 8 del Plec. No obstant això, s'estableix com a data límit per a iniciar les obres de la instal·lació el 30 
de novembre de 2013.

El Prat de Llobregat, 2 d'abril de 2013
El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient, Sergi Alegre Calero

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