Ajuntament d’Alfés
Segrià (Lleida)

ANUNCI
Es fa pública la licitació del contracte d’obres “Manteniment i millora del ferm del camí
públic local d’Alfés a Sunyer” aprovada per decret de l’alcaldia de data 11 de febrer de
2019.
1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Ajuntament d’Alfés
b) NIF: P2501400B
c) Codi NUTS: ES 513
d) Activitat principal: Administració Pública
e) Número d’expedient:
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Alfés
b) Direcció: Plaça la Baça, 10 25161 Alfés
c) Número de telèfon : 973 136005
d) Direcció electrònica: ajuntament@alfes.cat
e) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=alf%C3%A9s&idCap=659360&ambit=&
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Manteniment i millora del ferm del camí públic local d’Alfés a
Sunyer
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució: Alfés
e) Termini d’execució: 2 Mesos
f) Codi CPV: 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat .
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat abreujat
5.Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 41.294,40 . euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 49.966,22 euros.
Import total IVA exclòs: 41.294,40 euros.
IVA suportat: 21 %.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: no
Definitiva: no s’estableix
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8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no s’estableix
b) Solvència: no s’estableix
9. Criteris d’adjudicació: d’acord amb la clàusula onzena del plec de clàusules
administratives particulars.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
1. Caldrà que els residus generats per la construcció projectada siguin aportats a
gestors autoritzats pel seu reciclatge.
2. Els contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució
del contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni col·lectiu aplicable del sector.
11. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 14/03/2019 a les 23:59 hores.
b) Documentació que cal presentar: presentació d’ofertes electrònicament, mitjançant
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya.
12. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d’Alfés
b) Lloc: Ajuntament
c) Data: segons publicació al perfil del contractant
d) L'acte d’obertura de les proposicions no és públic.
13. Despeses d’anunci:
No n’hi ha.
14.Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o castellà
15. Recursos:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcaldia o Jutjat contenciós
administratiu de Lleida
b) Termini per presentar recurs: 1 mes o 2 mesos, respectivament
L’Alcalde,
Hilari Guiu Sentís
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