
 

Contractació 
Pública

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I 
REPARACIÓ PUNTUAL D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CAMP DE BEISBOL DE 
VILADECANS, FASE 1 (EDIFICI GRADES)

Obres contingudes al projecte bàsic i executiu de reforma i reparació puntual d'elements estructurals del 
camp de beisbol de Viladecans, Fase 1a corresponent a l'edifici de grades

428.459,29 € sense IVA 518.435,74 € IVA inclòs (21,00%)

4 mesos

Viladecans

29/09/21 14:00 h

428.459,29 € sense IVA

No

No

No

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Projecte finançat amb fons REACT-EU:

Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Mediterrània, SL

153/FP14/001

Ordinària

Obres

Altres construccions especialitzades

Obert

No

No

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci



No

No

No hi ha lots

No

45212290

No

Solvència econòmica i financera

Altres

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució

PDF

PDF

XML

PDF

DOC

TCQ

DOC05 AL Reforma camp de beisbol.docx

FASE 1.TCQ

03.1 Annexes PCAP.doc

04 AE reforma camp de beisbol.pdf

DEUC Camp de beisbol fase I.xml

PLA_COMUNICA_camp_beisbol_rev2.pdf

 

Plec de clàusules administratives

 

II. Acreditar que els integrants i adscrits a l'equip com a cap d'obra, encarregat i resta de l'equip ofert pels Licitadors per a l'execució d'aquestes obres comptin amb la titulació que 
s'indica al PCAP.

Descripció:
Mitjà de solvència:

I. Acreditar haver realitzat, en els darrers cinc (5) anys, almenys DUES (2) obres similars de reforma i/o rehabilitació de façanes, cobertes i estructures d¿equipaments públics o 
edificacions privades, avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats han d¿indicar l¿import de l¿obra, la data d¿inici i acabament, el lloc d¿execució de les obres i el 
destinatari públic o privat de l¿obra.

Descripció:
Mitjà de solvència:

a) Rati d'endeutament definit com el quocient de fons propis i passius exigible, superior a 0,1 a data 31 de desembre de 2020. S'exclouran de la licitació aquelles empreses amb fons 
propis negatius i no s'acceptaran tampoc, encara que disposin de préstecs participatius.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació: 03/09/21 11:30 h

Plecs

Documentació
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