d)

Número d’expedient: 02/2017

2.

Objecte del Contracte:

a)
b)

Tipus: Obres
Descripció: Projecte de reforma i adequació d’una nau i edifici d’oficines (Fase I) on s’ubicaran les
instal·lacions del servei de neteja viària, recollida de residus i jardineria.
Divisió per lots i número de lots: No
Lloc d’execució/entrega:

c)
d)

1)
2)

Domicili: Carretera de la Sentiu, S/N
Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860

e)
f)
g)

Termini d’execució/entrega: 7 mesos
Admissió de prorroga: No
CPV (Referències de Nomenclatura): 45000000-7 / 45300000-0

3.

Tramitació i procediment:

a)
b)
c)

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert No harmonitzat
Criteris d’adjudicació:
1)

Automàtics:

Fins a 60 punts
Millor oferta econòmica: fins a 25 punts
Ampliació termini de garantia: fins a 5 punts
Reducció del termini d’execució: fins a 12 punts
Millora paviment nau: fins a 6 punts
Millora instal·lació solar fotovoltaica: fins a 12 punts

2)

Judici de valor: Fins a 40 punts
Planificació Pla d’obres : fins a 15 punts
Memòria descriptiva del procés d’execució: fins a 20 punts
Ambientalització i gestió mediambiental: fins a 5 punts

4.

Pressupost base de licitació:

a)

Import net 2.574.495,56 euros. IVA (21%) 540.644,07 euros. Import total 3.115.139,63 euros.

5.

Garantia exigides: Definitiva (%): 5 per cent de l’import d’adjudicació.

6.

Requisits específics del contractista:

a)

Classificació: Grup C, Subgrup 2, Categoria 5.

https://bop.diba.cat

Dependència: Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
Domicili: Passatge de les Caramelles, 2
Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860
Telèfon: 936646124
Correu electrònic: sac@sac.es
Direcció de Internet del perfil del contractant: http://www.sac.es/perfil.html
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 26 dies naturals, a comptar des de la
publicació de l’anunci del contracte en el Perfil del Contractant. En el cas que el termini acabi en
festiu, finalitzarà el primer dia hàbil següent.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CVE 2017045194

Organisme: Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
Dependència que tramita l’expedient: Gerència
Obtenció de documentació i informació:

Data 5-12-2017

a)
b)
c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció d’informació:

B

1.

A

ANUNCI

c)

1)
2)
3)
4)

Dependència: Registre General Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
Domicili: Passatge de les Caramelles, 2 planta baixa.
Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860
Direcció electrònica: sac@sac.es

d)

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos

8.

Obertura de les ofertes:

a)
b)
c)

Direcció: Passatge de les Caramelles, 2
Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860
Data i hora: El sobre núm. 1 (documentació administrativa) s'obrirà, en acte no públic, una vegada
finalitzat el termini de presentació de les ofertes. L'acte d’obertura dels sobres 2 i 3, tindrà lloc, en acte
públic, el dia i hora que es fixi en el perfil del contractant.

El Secretari del Consell d’Administració

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-12-2017

Castelldefels, 1 de desembre de 2017
El secretari, Josep Benet i Pallàs

A

Data límit de presentació: La mateixa que consta a l’apartat 1.c.7 d'aquest anunci.
Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres
tancats, de conformitat amb el que s'estipula al PCAP.
Lloc de presentació:

https://bop.diba.cat

a)
b)
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Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

CVE 2017045194

7.
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