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2. Objecte del contracte
Descripció de l�objecte: Les obres d�exe-

cució del projecte d�ampliació dels espais
exteriors de la piscina municipal �La Blava�
de Sant Vicenç dels Horts.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a. Tramitació: urgent.
b. Procediment: obert.

4. Pressupost base de la licitació
Import total: 394.090,00 EUR IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional:, 10.191,98 EUR IVA exclòs

equivalent al 3 per 100 de l�import de licita-
ció.

Definitiva: 5 per 100 de l�import de l�adju-
dicació.

Complementaria: 5 per 100 de l�import de
l�adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Per informació: Vegeu el punt 1. a) i b).
b) El Plec de Clàusules econòmic adminis-

tratives es troba a disposició dels interessats
al perfil del contractant juntament amb el
projecte.

c) Data límit per a l�obtenció de docu-
ments i informació: Durant el període de pre-
sentació de proposicions.
7. Criteris

Les ofertes o proposicions presentades
seran valorades d�acord amb els criteris de
valoració que s�estableixen en la clàusula 15
del Plec de clàusules administratives particu-
lars.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: el dia en que
es compleixin tretze dies naturals, a comptar
des de l�endemà de la publicació del corres-
ponent anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i perfil del contractant. En cas que
l�últim dia de termini sigui dissabte o festiu,
s�entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La docu-
mentació per prendre part en la licitació es
presentarà en la forma prevista al que s�esti-
pula al Plec de Clàusules Administracions
Particulars (clàusula 13).

c) Lloc de presentació: Registre General de
l�Ajuntament (c. Claverol, 6-8).
9. Classificació

Els licitadors hauran d�acreditar tenir la
classificació en els grups, subgrups i catego-
ries següents:

Classificació: Grup K, subgrup 6, categoria
c.

Classificació: Grup I, subgrup 1, categoria
b.

Classificació: Grup C, subgrup 6, categoria
b.
10. Obertura de les pliques

L�obertura de les proposicions econòmi-
ques es celebrarà en un termini màxim de set
dies des de la data d�obertura de la docu-
mentació administrativa, en el lloc, dia i hora
que s�hagi assenyalat en el perfil del contrac-

tant.
11. Despeses

L�adjudicatari resta obligat al pagament de
les despeses de publicitat de la licitació i de
l�adjudicació del contracte en diaris oficials i
en general de totes les despeses derivades del
contracte i la seva formalització així com la
col·locació, al seu càrrec exclusiu, dels car-
tells anunciadors i, en general, de totes les
despeses que ocasionin el contracte i la seva
formalització.

Així mateix seran a compte de l�adjudica-
tari les despeses preparatòries i de formalitza-
ció del contracte; els tributs estatals, munici-
pals i autonòmics que derivin del contracte;
l�assumpció del pagament de tots els impos-
tos directes i indirectes que s�entenguin
inclosos dins del preu de l�adjudicació, així
com el cost dels honoraris del coordinador
de seguretat i salut contractat per l�Ajunta-
ment.

Sant Vicenç dels Horts, 17 de febrer de
2010.

L�Alcaldessa, Amparo Piqueras Manzano.

022010005454
A

Sant Vicenç de Montalt

EDICTE

El senyor Alcalde, per Decret de data 12
de febrer de 2010, ha aprovat el Plec de
Clàusules econòmic - administratives que
han de regir el procediment obert i tramitació
ordinària per a l�adjudicació de l�explotació
d�instal·lacions temporeres a la platja de Sant
Vicenç de Montalt, durant la temporada
estiuenca 2010.

Simultàniament, ha convocat l�obertura
del licitació a que referència i ha obert un
termini de vint-i-sis dies naturals per a la pre-
sentació de proposicions.

La qual cosa es fa pública, mitjançant
anunci publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, i al Tauler d�Anuncis de la Corpo-
ració, a l�efecte de possibles reclamacions,
durant el termini de vint dies. Cas de no pre-
sentar-se cap reclamació, l�esmentat Plec de
Clàusules s�entendrà aprovat definitivament
sense necessitat de nou acord.

Sant Vicenç de Montalt, 18 de febrer de
2010.

L�Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camara-
sa.

022010005595
A

Santa Coloma de Cervelló

ANUNCI DE LICITACIÓ

1.Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Santa Coloma de Cer-

velló
b) Dependència de tramitació.- Secretaria

General.
c) Obtenció de la documentació i Informa-

ció.
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

(Secretaria).
c/ Pau Casals, 26-34 (08690 Santa Coloma

de Cervelló).
Telf 93.645.07.00 fax 93.634.01.95.
www.santacolomadecervello.cat/perfildel-

contractant.htm.
Data límit per a l�obtenció de documenta-

ció i informació.- Fins a l�acabament del ter-
mini de presentació de proposicions.

d) Expedient nº.- Obres.01/10.
2.Objecte del contracte

a) Contracte d�obres.
b) És objecte de la present licitació la con-

tractació de l�obra Reposició de punts de
llum de l�enllumenat públic a Cesalpina
Santa Coloma de Cervelló.

c) Divisió per lots.- No és procedent.
d) Lloc de l�execució.- Avinguda Ramon

Berenguer (entre Plaça Font del Murri i c/
Picasso/Fortuny) de Santa Coloma de Cer-
velló e) Termini màxim d�execució.- 9 setma-
nes.

f) CPA.- 43.21.Treballs d�instal·lació elèc-
trica.
3. Tramitació i Procediment

a) Tramitació.- Ordinària.
b) Procediment.- Obert.
c)Diversos criteris d�adjudicació.- Esta-

blerts a la Clàusula 17ª del plec de clàusules
administratives particulars. Els quals tindran
una puntuació màxima total de 100 punts, a
distribuir de la següent manera:

1. Millores, fins a un màxim de 50 punts.
2. Proposició econòmica, fins a un màxim

de 30 punts.
3. Reducció del termini d�execució, fins a

un màxim de 20 punts.
4. Pressupost base de licitació

a) El pressupost base de licitació té un
import de:

Base imposable.- 63.520,84 EUR.
16 %IVA.-10.163,33 EUR.
Import total.- 73.684,17 EUR.

5. Garanties exigides
Provisional.- No s�exigeix EUR.
Definitiva.- 5 % de l�import d�adjudicació

(IVA exclòs).
6. Requisits específics del contractista

a) Classificació.- No s�exigeix.
b) Solvència econòmica i financera i

solvència tècnica i professional.- La determi-
nada per la Clàusula 12a del plec de clàusu-
les administratives particulars.
7. Presentació d�ofertes

a) El termini de presentació de proposi-
cions finalitzarà transcorreguts 26 dies natu-
rals des del següent al de la publicació d�a-
quest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA de Barcelona (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona). L�horari d�oficina és
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

b) Documentació a presentar: la determi-
nada per la clàusula 12ª del plec de clàusules
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