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O presente anúncio no sítio web do TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524808-2017:TEXT:PT:HTML

Espanha-Madrid: Construção, fundação e pavimentação de vias rápidas e estradas
2017/S 249-524808
Anúncio de concurso
Obras
Diretiva 2014/24/UE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1)
Nome e endereços
Dirección General de Carreteras
S2817015G
Paseo de la Castellana, 67, despacho B750
Madrid
28071
Espanha
Pessoa de contacto: Dirección General de Carreteras
Telefone: +34 915978341
Correio eletrónico: jgcid@fomento.es
Fax: +34 915978547
Código NUTS: ES300
Endereço(s) Internet:
Endereço principal: http://www.fomento.es
Endereço do perfil do adquirente: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bbqeQ9uN6YE%3D
I.2)

Contratação conjunta

I.3)

Comunicação
Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para acesso direto, completo e ilimitado em:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pwV7OUj1xhkQK2TEfXGy
%2BA%3D%3D
Para obter mais informações, consultar o endereço indicado acima
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o endereço indicado acima
A comunicação eletrónica exige a utilização de ferramentas e dispositivos que não estão habitualmente
disponíveis. O acesso direto, completo e ilimitado a estas ferramentas e dispositivos é possível gratuitamente
em: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bbqeQ9uN6YE%3D

I.4)

Tipo de autoridade adjudicante
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respetivas repartições regionais ou locais

I.5)

Atividade principal
Serviços públicos gerais

Secção II: Objeto
II.1)
Quantidade ou âmbito do concurso
II.1.1)

Título:
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Rehabilitación de firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme de la autovía BU-30 y A-1. BU-30 (tramo
pp. kk. 24+000 al 26+000), A-1(tramo pp. kk. 247+000 al 252+800). Provincia de Burgos
Número de referência: 51.13/17; 32-BU-4640
II.1.2)

Código CPV principal
45233000

II.1.3)

Tipo de contrato
Obras

II.1.4)

Descrição resumida:
Rehabilitación de firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme de la autovía BU-30 y A-1. BU-30 (tramo
pp. kk. 24+000 al 26+000), A-1(tramo pp. kk. 247+000 al 252+800). Provincia de Burgos.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor sem IVA: 5 292 902.95 EUR

II.1.6)

Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não

II.2)

Descrição

II.2.1)

Título:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(is)

II.2.3)

Local de execução
Código NUTS: ES412

II.2.4)

Descrição do concurso:
Rehabilitación de firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme de la autovía BU-30 y A-1. BU-30 (tramo
pp. kk. 24+000 al 26+000), A-1(tramo pp. kk. 247+000 al 252+800). Provincia de Burgos.

II.2.5)

Critérios de adjudicação
Critérios a seguir enunciados
Preço

II.2.6)

Valor estimado
Valor sem IVA: 5 292 902.95 EUR

II.2.7)

Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Duração em meses: 28
O contrato é passível de recondução: não

II.2.10)

Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não

II.2.11)

Informação sobre as opções
Opções: não

II.2.12)

Informação relativa a catálogos eletrónicos

II.2.13)

Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não

II.2.14)

Informação adicional

Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico
III.1)
Condições de participação
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III.1.1)

Habilitação para o exercício da atividade profissional, incluindo requisitos em matéria de inscrição em
registos profissionais ou comerciais
Lista e breve descrição das condições:
— Capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar,
— no estar incurso en incompatibilidades,
— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— cumplimiento con las obligaciones tributarias,
— para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española,
— preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad,
— preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de
exclusión social.

III.1.2)

Capacidade económica e financeira
Lista e breve descrição dos critérios de seleção:
— G4-4 Con firmes de mezclas bituminosas (superior a 840 000 euros e inferior o igual a 2 400 000 euros).

III.1.3)

Capacidade técnica e profissional
Lista e breve descrição dos critérios de seleção:
— G4-4 Con firmes de mezclas bituminosas (superior a 840 000 euros e inferior o igual a 2 400 000 euros).

III.1.5)

Informação sobre contratos reservados

III.2)

Condições relacionadas com o contrato

III.2.2)

Condições de execução do contrato:

III.2.3)

Informação sobre o pessoal responsável pela execução do contrato

Secção IV: Procedimento
IV.1)
Descrição
IV.1.1)

Tipo de procedimento
Concurso aberto

IV.1.3)

Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico

IV.1.4)

Informação sobre a redução do número de soluções ou propostas durante a negociação ou o diálogo

IV.1.6)

Informação acerca do leilão eletrónico

IV.1.8)

Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: não

IV.2)

Informação administrativa

IV.2.1)

Publicação anterior referente ao presente concurso

IV.2.2)

Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Data: 14/02/2018
Hora local: 11:00

IV.2.3)

Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos convites para participar aos
candidatos selecionados

IV.2.4)

Línguas em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser apresentados:
Espanhol

IV.2.6)

Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta

IV.2.7)

Condições de abertura das propostas
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Data: 07/03/2018
Hora local: 10:00
Local:
Ministerio de Fomento.
Datos de Dirección:
o

Calle: Paseo de la Castellana n 67 1ª Planta (sala de proyecciones).
CP: 28071.
Población: Madrid.
País: España.
Secção VI: Informação complementar
VI.1)
Informação sobre o carácter recorrente
Contrato recorrente: não
VI.2)

Informação relativa aos fluxos de trabalho eletrónicos

VI.3)

Informação adicional:

VI.4)

Procedimentos de recurso

VI.4.1)

Organismo responsável pelos processos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, planta 8
Madrid
28028
Espanha
Endereço Internet:https://sedeminhap.gob.es/es/-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

VI.4.2)

Organismo responsável pelos processos de mediação

VI.4.3)

Processo de recurso

VI.4.4)

Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre os processos de recurso

VI.5)

Data de envio do presente anúncio:
27/12/2017
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