
 

 

 
ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ DE 16 HABITATGES TUTELATS A TARADELL 
 
Per mitjà del present i de conformitat amb el disposat en les Instruccions 
Internes de Contractació de la Fundació, es publica a la pàgina web de la 
Fundació Vilademany el següent anunci de licitació: 
 
Les dades del procediment de licitació són les següents: 
 
1. Entitat Adjudicadora. 
 

a) Òrgan: Fundació Vilademany 
b) Domicili: C/ Jaume Balmes, 19 , 08552 Taradell 
c) Obtenció de documentació i informació: al domicili de la Fundació de 

dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h i a la pàgina web de de la 
Fundació, www.vilademany.org.  

2. Objecte del contracte. 

a) Descripció: Constitueix l’objecte del contracte les obres de construcció 
de 16 habitatges tutelats al carrer Ramon Pou de Taradell. 

b) Codi CPV del contracte: 45200000-0 “construcció general d’immobles i 
obres d’enginyeria civil. 

c) Divisió en lots: No. 
 

3. Durada del contracte. 
 

a) El termini d’execució del contracte es fixa en 12  mesos des de la data 
de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat 
notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat 
pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de 
la data de l’esmentada notificació o de l’acta d’inici de les obres. 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 
de 10 dies hàbils, a comptar des de la formalització del contracte. 

b) Admissió de pròrrogues: No, llevat de situacions excepcionals 
reconegudes expressament per la Fundació.  
 

4. Règim de subcontractació: l’indicat en la clàusula 2.11 del Plec. 
  
5. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. 
 

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: el previst en les Instruccions Internes de Contractació de la 

Fundació.  
c) Forma d’adjudicació: s’adjudicarà a l’oferta amb la millor relació qualitat i 

preu tenint en compte els següents criteris i que consten especificats en 
la clàusula 1.9 del Plec. 

 Estudi  de l’evolució dels treballs expressat a través d’un Gantt o 
altres. Fins a 10 punts. 



 

 

 Estudi de l’assignació de recursos humans i materials per 
l’execució del contracte. Fins a 5 punts. 

 Pla d’autocontrol de la qualitat d’obra. Fins a 5 punts. 
 Preu. Fins a 60 punts. 
 Millora en l’ampliació del termini garantia. Fins a 20 punts (a raó 

de 5 punts per cada any d’ampliació). 
  

6. Pressupost base de licitació: 
a) Pressupost de licitació   1.404.730,10 € 
b) Import IVA (10%)        140.473,01€  
c) Valor estimat del contracte  1.404.730,10 € 

 
7.  Admissió de variants: No. 
 
8. Garantia: 

a) Provisional: no procedeix 
b) Definitiu: Els licitadors que hagin presentat la millor oferta, hauran de 

constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5% 
del preu final ofertat per aquests, exclòs l’IVA. Es podrà prestar 
mitjançant qualsevol de les formes previstes en la clàusula 1.13 del Plec. 
 

9. Requisits específics del contractista: 

a) Capacitat: Les establertes en el Plec de Clàusules Particulars en la 
clàusula 1.8. 

b) Solvència: Les establertes en el Plec de Clàusules Particulars en la 
clàusula 1.8. 
 

10. Condicions especials per l’execució del contracte: Veure Clàusula 2.2 del 
Plec de Clàusules Particulars. 
 
11. Documentació que es facilitarà als licitadors. 

a) Plec de clàusules particulars i annexos. 
b) Projecte Tècnic. 
c) La documentació es podrà obtenir al domicili de la Fundació Vilademany 

o a la seva pàgina web www.vilademany.org  
 
12. Presentació d’ofertes. Forma, lloc i termini: 
 

a) Forma: Les proposicions es presentaran en format paper. 
b) Documentació que cal presentar: la indicada en la clàusula 1.7 del Plec. 
c) Lloc: Fundació Vilademany, c.Jaume Balmes, 19, 08552 de dilluns a 

divendres laborables de 9 a 14 h. 
d) Termini de presentació: 15 dies naturals a comptar del dia següent al de 

la publicació d’aquest anunci a la web de la Fundació. 
 

13.Obertura d’ofertes: 
 

a) Lloc, data i hora: Es publicarà a la web de la Fundació. 



 

 

b) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte de l’obertura del 
Sobre A serà privat, i el del Sobre B es realitzarà en acte públic pels 
licitadors. 
  

14. Despeses d’anunci: cap 
 
15. Llengües per redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà 
 
 
 
 
Taradell, 11 d’octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Verdaguer Vivet 
President 
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