ANUNCI
Es fa públic que en la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 8 de febrer
de 2005 s’ha aprovat, entre d’altres, l’acord que resulta del tenor literal següent:
“PRIMER.- DECLARAR de tramitació urgent l’expedient d’aprovació dels Plecs de condicions
administratives particulars i tècniques, i licitació de l’obra ordinària “Ampliació de la
Deshidratació de Fangs de l’EDAR de Mataró”.
SEGON.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars per al contracte d’obres
d’execució de l’obra ordinària “Ampliació de la Deshidratació de Fangs de l’EDAR de Mataró”,
el qual s’adjunta com a ANNEX al present acord formant-ne part a tots els efectes legals.
TERCER.- DETERMINAR que al present expedient de contractació resulten els Plecs de
Clàusules Generals d’aquesta corporació aplicables a obres i instal·lacions, aprovades
definitivament i publicades per referència en el BOP núm. 42, de 17 de febrer de 1996 i al
DOGC núm. 2181 de 13 de març de 1996, respecte a la publicació feta en el BOP núm. 162,
Annex I, de 8 de juliol de 1995 (pàgs. 2 a 15), en tot allò que no sòposi a la legalitat vigent.
QUART.- CONVOCAR concurs per procediment obert, i pel tràmit d’urgència, de conformitat
amb allò disposat als articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per RDL 2/2000, de 16 de juny, i d’acord amb l’art. 122.2
del RD 781/86, de 18 d’abril, per a la selecció del contractista que haurà d’executar el
contracte d’obres “Ampliació de la Deshidratació de Fangs de l’EDAR de Mataró”, mitjançant
la inserció d’anuncis al DOGC i al BOP, perquè durant i dins el termini de 13 dies naturals, els
licitadors puguin presentar les seves proposicions.
CINQUÈ.- AUTORITZAR la despesa de 942.600,53 € amb càrrec a la partida 307.441.60000
del pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 2005.
SISÈ.- NOMENAR Director de l’obra l’Enginyer d’aquest Consell Comarcal Sr. Francesc Heras i
Perellón.
SETÈ.- CONDICIONAR els precedents acords a l’aprovació definitiva del projecte d’obra
ordinària “Ampliació de la Deshidratació de Fangs de l’EDAR de Mataró”.
VUITE.- NOTIFICAR-HO Als interessats així com a la Intervenció de Fons, per al seu
coneixement i als efectes escaients.”

D’acord amb el model recollit a l’annex VII del Reglament General de la Llei de Contractes de
les administracions públiques, aprovat pel RDL 1098/2001 de 12 d’octubre, es fa públic el
següent ANUNCI DE LICITACIÓ:
1.- Entitat Adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Maresme
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.- Objecte del Contracte:
a) Descripció de l’objecte: D’acord amb la clàusula 1 del plec de clàusules
administratives particulars que regulen el present concurs, l’objecte del present
contracte es la contractació de l’obra ordinària d’execució del projecte d’obres i
instal·lacions ordinària “D’ampliació de la Deshidratació de Fangs de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró”
b) Lloc d’execució: EDAR Mataró (Maresme)
c)

Termini d’execució: D’acord amb el plec de clàusules tècniques el termini
d’execució de l’obra queda fixat en 5 mesos comptadors des de la data de
signatura del contracte administratiu.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: tramitació urgent.
b) Procediment: obert.
c)

Forma: concurs.

4.- Pressupost base de licitació. Import total:
El preu base o tipus de licitació es conté a la clàusula 3a del plec de clàusules
administratives particulars i es xifra en la quantitat de 942.600,53 € (IVA inclòs), i
les ofertes que presentin els empresaris no superaran l’esmentada quantitat.
5.- Garantia provisional i definitiva:
a) L’import de la garantia provisional serà l’equivalent al 2 % del pressupost total
de l’obra, és a dir, la quantitat de 18.852,01 €.
b) L’import de la garantia definitiva serà l’equivalent al 4% del pressupost total del
contracte, entenent per tal el que la Corporació hagi assenyalat com a base de la
licitació.
6.- Obtenció de documentació i informació:
Obtenció de còpies dels plec de clàusules administratives generals i plec de clàusules
administratives particulars: A la Secretaria General del Consell Comarcal del
Maresme, plaça Miquel Biada 1 de Mataró, tots els dies hàbils de 9 a 14 hores:
a) Entitat: Consell Comarcal del Maresme

b) Domicili: Plaça Miquel Biada núm. 1
c)

Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301

d) Telèfon: 93.741.16.16
e) Telefax: 93.757.21.12
f)

Data límit d’obtenció de document i informació: El dia abans de la data límit de
presentació de proposicions.

Obtenció de còpies dels projectes i dels plec de clàusules administratives generals i
plec de clàusules administratives particulars: COPISTERIA PRIMS, Adreça: Muralla de
la Presó, 21 de Mataró. Tel 93 757 82 57.
7.- Requisits específics del contractista.
a) Classificació:
D’acord amb el plec de clàusules tècniques, la classificació del contractista és la següent:
Grup: K

Subgrup: 8

Categoria: e

8.- Presentació d’ofertes:
a)

Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran en la forma i amb el

contingut establerts a la clàusula 6 del Plec de clàusules Administratives Particulars,
al Registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a divendres, de 9 a
14 hores, durant els 13 dies naturals següents a la darrera de les publicacions que de
l’anunci de licitació se’n faci al BOP o al DOGC.
b)

Documentació que integrarà les ofertes: La documentació a presentar es

presentarà en tres sobres, assenyalats amb la documentació que exigeix la clàusula
6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars amb els següents números:
-

Sobre núm. 1) Documentació administrativa.

-

Sobre núm. 2) Proposició econòmica.

-

Sobre núm. 3) Referències tècniques.

c)

Lloc de presentació:
1.

Entitat: Consell Comarcal del Maresme

2.

Domicili: Plaça Miquel Biada, núm. 1.

3.

Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301

9.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Consell Comarcal del Maresme
b) Domicili: Plaça Miquel Biada, núm. 1.
c)

Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301

d) Data: Primer dia hàbil següent al de la conclusió del termini de
presentació de proposicions.
e) Hora: 13:00 hores.
10.- Altres informacions:

a) Model de proposició econòmica: Les proposicions es formularan d’acord amb el
model que consta a la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
b) Criteris objectius de valoració de les proposicions del concurs: Els que s’estableixen
a la clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c)

Pagament: La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec
a la partida 307.441.60000 del Pressupost de 2005

11.- Despeses dels anuncis originats en el present concurs:
La totalitat de les despeses dels anuncis oficials originats en el present concurs aniran
a càrrec de l’adjudicatari.
12.- Pàgina Web on es configuren les informacions relatives a la convocatòria i a on
es poden obtenir el contingut íntegre dels plecs de clàusules administratives
generals i particulars que regulen el present concurs:
http://www.ccmaresme.es
Mataró, 10 de febrer de 2005.
El gerent

Eladi Torres i Gonzàlez

