ANUNCI
Ajuntament de Vilada pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de obres (exp. 191/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilada.
b) Número d’identificació: 829940003..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vilada.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 191/2022).

-2
a)
b)
c)
d)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Vilada..
Domicili: plaça de la vila, 1
Localitat i codi postal: Vilada, CP: 08613..
Telèfon: 938238128..
Adreça electrònica: vilada@diba.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
[L’administrador departamental ha d’entrar a les Dades
bàsiques del Perfil del Contractant de la PSCP per crear
l’acrònim de l’entitat]

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:31/05/2022
i) Horari d’atenció: De les 8:30 a les 15:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SUBSTITUCIO DE LA XARXA
D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL TRAM DEL CAP DE LA VINYA
DEL MUNICIPI DE VILADA.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Termini d'execució: 3 MESOS
f) Codi CPV: 45231300
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: SUMARI
c) Procediment: obert i simplificat.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició /
subhasta electrònica. NO
-5 Pressupost de licitació 69.756,23 + IVA
a) Valor estimat del contracte: 69.756,23 . euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIO

-9 Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de crerios
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat‐preu.
L’adjudicació del contracte es farà d’acord amb una pluralitat de criteris basats en el principi de millor relació
qualitat‐preu. Aquesta relació s’avaluarà mitjançant criteris econòmics i criteris qualitatius tots ells de caràcter
reglat.
A.‐ Criteri econòmic.
Es valoraran les ofertes econòmiques per un criteri de proporcionalitat, fins un màxim de 50 punts. S’aplicarà
la següent fórmula:
Punts = (Preu més baix / Preu que es valora) * 50
B.‐ Increment de garantia, fins un màxim de 10 punts.
Garantia inicial + 1 any més, 2 punts.
Garantia inicial + 2 anys més, 3 punts.
Garantia inicial + 3 anys més, 5 punts.

C.‐ Millora: Pavimentació del carrer Margançol. Puntuació: 40 punts.

El carrer Margançol té una amplada mitjana de 2,00 metres. La superfície total és de 137,00 m2 i una
longitud de 56,60 metres. A la part central passa la conducció d’aigua i la pavimentació afectada,
segons amidaments i inclosa en el projecte, és de 36,00 m2.
La millora consistirà en la demolició de la resta de paviment, d’una superfície 101,00 m2, i la posterior
pavimentació amb pedra, de les característiques detallades en el pressupost i la gestió dels residus
generats. Les obres s’executaran seguint les prescripcions tècniques del projecte.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
NO HI HA

-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 31/05/2022
b) Documentació que cal presentar: La que estableix el plec
de clausules
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:

Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vilada.
b) Lloc: sala de reunions
c) Data: ala fnalitzacio del termini de presentació de
candidatures per la unitat tecnica
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia
hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es
comunicarà oportunament a les persones interessades la data
d'obertura de proposicions..
d) Hora: 11:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions NO és públic.

Vilada, 17 de maig de 2022
L’Alcalde,
Joaquim Espelt Santandreu

