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Anunci del Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Viladecans, sobre licitació d’un contracte de 
serveis  

 

1. Entitat adjudicadora: Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Viladecans. 

 

2. Serveis:  Direcció de les Obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la per a vianants i bicicletes de 

connexió entre el carrer LLobatona i el sector Ca n’Alemany de Viladecans.  

 

3. Objecte: 

 

a) Descripció: Contractació d’equip pluridisciplinar per a executar les tasques de Direcció de les 

obres contingudes al Projecte Nova Passarel·la per a vianants i bicicletes de connexió entre el 

carrer Llobatona i el sector Ca n’Alemany de Viladecans 

b) Lloc d’execució: Viladecans. 

c) Termini d’execució: 8 mesos  

 

4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

 

a) Tramitació: Ordinària. 

b) Procediment: Obert.no subjecte a regulació harmonitzada 

 

5. Pressupost base de licitació: 50.000.-€ (exclòs IVA) 

IVA: 10.500.-€ 

Total IVA inclòs: 60.500.-€. 
 

Forma de pagament: 

 

a) 90% del preu del contracte, s’abonarà en factures mensuals a presentar durant l’execució de les 

obres. Es dividirà en 8 mensualitats d’idèntic import. Pel cas que amb motiu de l’actualització del 

planing d’obra, es posa de manifest que la durada de les obres serà superior als 8 mesos, EL 

CONTRACTISTA no rebrà cap increment d’honoraris per aquest concepte; i es procedirà a 

ajustar l’import de la mensualitat a abonar en funció del nou termini estimat de durada de les 

obres.  Pel cas que la durada de les obres fos inferior es procedirà a regularitzar en la darrera 

factura.   

 

b) 10% del preu del contracte, s’abonaran, prèvia presentació de factura, al finiment del termini de 

garantia establert al contracte d’execució de l’obra que es formalitzi a tal efecte. Aquesta darrera 

factura no es presentarà fins que s’hagi elaborat pel Director d’Obra l’informe de finiment de 

garantia de l’obra,  que es presentarà transcorregut el termini de garantia de les obres (24 mesos a 

comptar des de la recepció de les mateixes) 

 

L’abonament de les factures s’efectuarà d’acord amb el que es determina a l’article 216 del TRLCSP. 

 

6. Garanties: 

Provisional: No 

Definitiva: 5% del pressupost del contracte. 

 

7. Obtenció de documentació i informació: el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques 

Particulars  del procediment obert per a contractar per procediment obert, l’equip pluridisciplinar per a 

executar les tasques de Direcció d’obra de les obres corresponents al Projecte Nova Passarel·la per a 

vianants i bicicletes de connexió entre el carrer Llobatona i el sector Ca n’Alemany de Viladecans, 

quedaran exposats durant el termini de presentació de les proposicions (fins les 14:00h del dijous 7 de 
setembre de 2017)  a les oficines de: 
 

a) Entitat:  Consorci del Parc Aeroespacial i mobilitat de Viladecans 

b) Domicili: C/ Pompeu Fabra 50. Local. Viladecans (oficines de VIMED) 

c) Localitat i codi postal: Viladecans (08840) 

d) Telèfon: 93 637 30 55 E-mail: mluisa@deltabcn.cat 

e) Pàgina web www.deltabcn.cat 

 

8. Requisits específics del licitador: 

 

a) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica conforme 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el TRLCSP. 

 

9. Presentació d’ofertes: (fins el dijous 7 de setembre de 2017 14:00 hores ) 
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a) Data límit: dijous 7 de setembre de 2017. 

b) Documentació a presentar: l’exigida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 

c) Lloc de presentació: 

 Consorci del Parc Aeroespacial i mobilitat de Viladecans 
 Carrer Pompeu Fabra 50. Local. Viladecans (oficines de VIMED) 

 (08840) Viladecans 

d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant sis (6) mesos, comptats a partir de la 

data d’obertura de les proposicions. 

e) No s’admetran ofertes variants. 

 

10. Obertura de les ofertes: 

Es comunicarà als licitadors amb antelació suficient. 

 

11. Les despeses dels anuncis de licitació i adjudicació del contracte aniran a càrrec de l'adjudicatari fins al 

límit de 1.500.-€. 

 

12. Adreça del poder adjudicador: www.deltabcn.cat 

 

 

Viladecans, a 14 de juliol de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alicia Valle Cantalejo      
Secretaria 

Consorci del Parc Aeroespacial i mobilitat de Viladecans 
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