
 
ANUNCI 
 

De SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.  pel qual es fa pública la 
licitació d'un contracte per l’execució de les obres contingudes al projecte 
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 
DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DE L’ENVOLUPANT DE LA BIBLIOTECA 
DE CAN XIC A VILADECANS (PROJECTE MODIFICAT APROVAT JULIOL 2021) 

EXP152.FP14.002 

 
 
1 Entitat adjudicadora 

a) Organisme: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.   
b) Número d’identificació: B60039088 

c) Dependència que tramita l'expedient: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.   
d) Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública  
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions 

Públiques. Execució obres serveis i subministraments. Gestió urbanística i 
promoció econòmica de la ciutat. 

f) Central de compres / contractació conjunta: No. 
g) Número d'expedient:  

 
2 Obtenció de la documentació i informació 

a) Entitat: S.P.M. Viladecans Mediterrània S.L. 
b) Domicili: C/ Pompeu Fabra, 50 
c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840. 
d) Codi NUTS: ES511 
e) Telèfon: 936373055. 
f) Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat  
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=10386555 
La documentació es podrà obtenir de forma electrònica a través del perfil del 
contractant 

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 10 de maig  a les 14:00h 
i) Horari d’atenció: De dilluns, dimecres i divendres de 08:00 h a 15:00 h. Dimarts 

i dijous de 08:00 h a 15:00 h. i de 16:00 h. a 19:00 h. 
 
3 Objecte del contracte 
 

Descripció de l'objecte: l’execució de les obres contingudes al PROJECTE 
EXECUTIU DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ DE L’ENVOLUPANT DE LA 
BIBLIOTECA DE CAN XIC A VILADECANS (PROJECTE MODIFICAT APROVAT 

JULIOL 2021) 

 
 

a) Admissió de pròrroga: No.  
b) Lloc d'execució: Viladecans 
d)  Termini d'execució:  

 
SIS  -MESOS (6) 
 

mailto:contractacio@vigem.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=10386555
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=10386555


f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No. 
 
g) Codi CPV: 45260000-7   
 
h) Codi NUTS: ES511 

 
4 Tramitació i procediment 

a) Tipus d’expedient: OBRES 
b) Tramitació: Ordinari 
c) Procediment: Obert  
e) S’aplica un acord marc: No. 
f) S’aplica una subhasta electronica: No. 

 
 
5 Pressupost de licitació 
a) Valor estimat del contracte: 1.362.790,59.-€ IVA exclòs. 
b) Pressupost de licitació: . 1.362.790,59.- €  IVA exclòs 
 
6 Admissió de variants: No  
 
7 Garanties 

Provisional: no. 
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació 

 
8 Requisits específics del contractista 
 

a) Classificació:  
 

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP 

Justificació que correspon a capítols 

que superen el 20% del pressupost. 

CATEGORIA* 

Segons pressupost de licitació de 

1.362.790,59 € i durada de 6 mesos 

(inferior a 1 any) 

C – 9 – 4 C - EDIFICACIONS 9 – Carpinteria metálica 4 

  
 

b) Solvència: La que es determina en els Plecs. 
 
 

9 Criteris d’adjudicació: Fixats a l’apartat 12 del Plec: 
 

PROPOSTA ECONÒMICA  (Criteris d’aplicació automàtica - SOBRE C)    

(màxim 60 punts) 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  ____________________________________ de 0 a 58 punts  

B)    AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA  ____________________________ 0 ó 2 punts  

 

PROPOSTA TÈCNICA  (Criteris subjectes a judici de valor -SOBRE B)  

(màxim 40 punts) 

 



A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU _____________________ de 0 a 20 punts 

A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 

obres objecte del projecte ....................................................................... 0 a 10 punts  

A.2) Descripció del procés executiu específic del jardí vertical amb l’aplicació 

d’experiències prèvies.  ............................................................................ 0 a 5 punts 

A.3) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’equipament i   

l’espai públic i les mesures adoptades per tal de reduir-les ..................... 0 a 5 punts  

B)  PLA D’OBRES ______________________________________________ 0 a 16 punts  

B.1) Planificació de les obres i assignació de pressupost ...................... 0 a 10 punts  

B.2) Justificació de rendiments ................................................................. 0 a 6 punts 

C)  CONTROL DE LA QUALITAT ___________________________________ 0 a 2 punts  

D)  GESTIÓ MEDIAMBIENTAL _____________________________________ 0 a 2 punts  

La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 20 punts. Les ofertes amb puntuació 

inferior a aquest llindar seran exclosos pel procediment de contractació i no s’obrirà la seva 

oferta valorable mitjançant criteris d’aplicació automàtica. 

 
10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que es determinen en 
el Plec 
 
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No. 
 
12 ACP aplicable al contracte Sí 
 
13 Presentació de les ofertes 

a) Data límit de presentació: 8 de novembre de 2021 a les 14.00h  
b) Documentació que cal presentar: La que es determina en els Plecs  
c) Presentació d’ofertes: 

c.1)Presentació presencial: No 
c.2)Presentació Electrònica: 

Les ofertes  es presentaran la documentació que conformi les seves 
ofertes en dos (2) sobres, en el termini màxim que s’assenyala a 
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: http://contractaciopublica.gencat.cat 

d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No 
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No 
f)     S’accepta la facturació electrònica: No 
g) S’utilitza el pagament electrònic: No 

 
 
14 Obertura de proposicions 
 
 

a) SOBRE A  
Lloc: Obertura  a traves de l’eina de la plataforma de contractació pública 
Data: (24 hores posteriors al finiment del termini de presentació d’ofertes o 
següent dia hàbil).  



 
b) SOBRE B: 

Lloc: Obertura  pública a traves de l’eina de la plataforma de contractació 
VIMED. C/ Pompeu Fabra 50.  
 
Data: (es comunicarà amb antelació als Licitadors. Termini màxim. Vint-i-un 
dies naturals  a comptar des de la data d’obertura del sobre A). 

 
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura sobre B: L'acte d’obertura de les 

proposicions és públic. 
 
15 Despeses d'anunci 
 
El present anunci no comporta despeses per l’adjudicatari 
 
 
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català/Castellà 
 
17 Recurs 
a) Òrgan competent en procediments de recurs. Ajuntament de Viladecans 
b) Adreça: C/ Jaume Abril núm. 2 
c) Termini per presentar recurs 

Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de 
contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que 
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Els terminis són els 
indicats a la normativa vigent 

18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat 
amb fons de la Unió Europea: No 
 
 
 
Data Anunci  8 d’octubre de 2021 
 
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 

 


