
 

ANUNCI

De conformitat amb l'acord de Junta de Govern Local de data 23 d'octubre de 2015, 
per  mitjà  del  present  anunci  s'efectua  convocatòria  del  procediment  obert,  l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, mitjançant el preu més baix, per a l'adjudicació del 
contracte  d'obres  de  remodelació  de  les  instal·lacions  d'enllumenat  exterior  a 
l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca, conforme a les següents dades:
 
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Badia del Vallès
b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Territori
c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Àrea de Territori i Oficina  d'Atenció Ciutadana (OAC)
2) Domicili: Avinguda Burgos, s/n
3) Localitat i codi postal: Badia del Vallès, 08214
4) Telèfon: 937182216
5) Telefax: 937182042
6)  Correu  electrònic:  urb-ma@badiadelvalles.net i 
oac@badiadelvalles.net 
7)  Direcció  d'internet  del  perfil  del  contractant: 
https://www.badiadelvalles.cat/seccio.php?id=34
8)  Data  límit  d'obtenció  de  documentació  e  informació:  El  dotzè  dia 
posterior al d'aquesta publicació

d) Número d'expedient: 2266/2015
 
2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Obra
b) Descripció: Obra de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a 
l'avinguda Eivissa i al carrer Menorca
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats: No
d) Lloc d'execució/lliurament: Av. Eivissa i al carrer Menorca, Badia del Vallès, 
08214
e) Termini d'execució: Tres mesos
f) Admissió de pròrroga: No
g) CPV (Referència de nomenclatura): 45316100-6 Obres i Instal·lació d'equips 
d'enllumenat exterior

 
3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
d)  Criteris  d'adjudicació:  oferta  més avantatjosa  econòmicament,  únic  criteri 
d'adjudicació: el preu més baix
 

4. Valor estimat del contracte: 202.541,84 euros
 
5. Pressupost base de licitació: 

a) Import net: 202.541,84 euros
b) Import total amb IVA: 245.075,62 euros
 

6. Garanties exigides: Definitiva: 5% del preu d'adjudicació
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7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No és exigible
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons 
allò disposat a la clàusula 6a del Plec de clàusules administratives particulars

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 13 dies des de l'endemà d'aquesta publicació
b) Modalitat de presentació: Presencial o correu certificat 
c) Lloc de presentació: 

1. Dependència: Registre general de l'OAC
2. Domicili: Av. Burgos, s/n
3. Localitat i codi postal: Badia del Vallès, 08214

 d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 
Tres mesos

 
9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: Acte de qualificació de la documentació administrativa
b) Adreça: Av. Burgos, s/n
c) Localitat i codi postal: Badia del Vallès, 08214
d)  Data  i  hora:  El  vuitè  dia  hàbil  després  de  la  finalització  del  termini  de 
presentació de les proposicions, a les 11 hores 

 
10. Despeses de Publicitat: Màxim 1.500 euros

Badia del Vallès, document signat electrònicament

L'alcaldessa,
Eva María Menor Cantador
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