
  

  

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE 

 

 

A. Objecte:  

L'objectiu del contracte és la realització de les obres d'execució de dos camps de 
futbol de gespa artificial, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per 
l’arquitecte tècnic Carlos Farnell Marin, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió de 27 de desembre de 2012 i definitivament en data 29 de gener de 2013 
al no haver-se presentat cap al.legació. 

La codificació de l’objecte del contracte és: 

CNAE:43.99 

CPV: 4521220-8 

B. Dades econòmiques: 

L'import màxim de licitació del contracte ascendeix a la quantia de 993.366,86 
euros, al qual s’addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 208.607,04 
euros, fet que suposa un total de 1.201.973,90 euros. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior constitueix la xifra màxima per sobre 
de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.  

C. Existència de crèdit: 

Existeix crèdit suficient en el pressupost municipal per atendre aquesta inversió 
dins de la partida pressupostària 60902342 corresponent a  CAMP FUTBOL. 

El finançament del contracte es realitzarà en un 77,3% amb subvenció de la 
Federació Catalana de Futbol. 

D. Termini d’execució de les obres: 

S’estableix un termini de 8 mesos, a comptar des de l’acta de replanteig i inici de 
les obres. 

L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat per a la realització 
del contracte, així com dels terminis parcials que, si s’escau, s’haguessin establert. 

E. Procediment: 

Procediment negociat amb publicitat, a l’empara dels articles 169 a 178 del RDL 
3/2011 de 14 de novembre de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(en endavant TRLCSP) amb invitació i consulta a un mínim de 3 empreses 
habilitades professionalment i capacitades per a contractar. 

S'aplicarà el tràmit d'urgència a què es refereixen els articles 112 i 144 del TRLCSP 
a efectes de reducció de terminis. 



  

  

F. Solvència i classificació empresarial: 

F1. Solvència: El licitador haurà d’acreditar la suficient solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional, d’acord amb l'establert en la clàusula SISENA 
d’aquest plec. 

F2. Classificació empresarial:  

Grup: G Subgrup: 6  Categoria: e 

G. Altra documentació a presentar pels licitadors:  

La que consta al plec. 

H. Garantía provisional: 

No s’exigeix. 

I. Plec de prescripcions tècniques: 

Si. 


