
 

 

 
 
 

 
 

ANUNCI DE LICITACIÓ 
 

De conformitat amb l’acord del Ple municipal del dia 27 de maig de 2019, pel 
qual es va aprovar l’expedient de contractació de les obres del Projecte de 
cobriment de la pista poliesportiva municipal de Vilobí del Penedès, per mitjà 
del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb 
subjecció a allò establert en el Plec de clàusules administratives aprovat, 
d’acord amb el següent detall: 
 
1.Entitat adjudicadora. 
Organisme: Ajuntament de Vilobí del Penedès 
NUTS: ES511 
Adreça: Plaça de la Vila, 1. 08735 Vilobí del Penedès 
Telèfon: 93 897 89 80 
Fax: 93 897 83 11 
Adreça electrònica: vilobi@diba.cat 
Ubicació URL Perfil del contractant: http://www.vilobi.cat/perfil-del-contractant 
 
2.Objecte del contracte. 
Descripció de l’objecte: Es tracta d’una intervenció únicament de construcció del 
cobriment de la pista poliesportiva, consistent en una coberta lleugera tipus 
DECK de planxa nervada autoportant 
CPV: 45212200-8 
Lloc d’execució del contracte: Vilobí del Penedès 
 
3.Tramitació i procediment. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment: Obert simplificat  
Criteris d’adjudicació: Preu ofertat 
 
4.Tipus de licitació. 
Pressupost base de licitació: 405.065,48 (IVA inclòs) 
Valor estimat del contracte: 334.764,86 euros (IVA exclòs) 
 
5.Durada del contracte. 
Durada: Cinc mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte 
Pròrroga: No 
 
6.Obtenció de documentació i informació. 
Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 dies naturals des de 
l’endemà de la publicació en el perfil del contractant. 
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7.Requisits específics del contractista. 
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb allò que preveu l’article 65 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (LCSP); que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol 
dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP. De conformitat amb allò 
establert en l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix els licitadors de l’acreditació 
de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. Els requisits de 
capacitat i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en el 
moment de presentació d’ofertes i s’han de mantenir fins el moment de 
l’adjudicació i formalització del contracte. 
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
formalitzar-se en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
En aquest cas, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió 
temporal han d’indicar els i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la 
participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se 
formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del 
contracte. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte 
fins a la seva extinció. 
 
La solvència econòmica i tècnica requerida s’acreditarà amb la classificació 
empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detalla: 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 2 4 

 
8.Criteris d’adjudicació. 
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició 
serà el preu ofertat, fins a 50 punts. 
 
S’assignaran Ø punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima 
puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les 
baixes i de manera proporcional. 
 
9.Garanties exigides. 
Garantia provisional: no se n’exigeix 
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs 
 
10.Presentació de les ofertes. 
Les proposicions es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, mitjançant un únic sobre, a l’ajuntament de Vilobí del Penedès: 
plaça de la Vila, 1, Vilobí del Penedès, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.  



 

 

 
 
 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, en un únic sobre, en els termes següents: 
 
Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta 
com annex al Plec de clàusules administratives i la proposició avaluable amb 
criteris automàtics, d’acord amb el model que consta en la clàusula Nou de 
l’esmentat Plec. 
 
No s’admeten variants. 
 
Vilobí del Penedès, 28 de maig de 2019. 
 
 
 
 
 
Francesc Xavier Edo Vargas. 
Alcalde.- 
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