AJUNTAMENT DE JUNEDA

ANUNCI
De Ajuntament de Juneda pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres (exp.
1/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Juneda.
b) Número d’identificació: 2511930008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Juneda.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d'expedient: 1/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Juneda.
b) Domicili: MAJOR,13
c) Localitat i codi postal: JUNEDA CP: 25430
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973150014
f) Adreça electrònica: munde@juneda.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/juneda
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:31-01-2019
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Arranjament urbanització carrer Anselm Clavé.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d) Lloc d'execució: Juneda
e) Termini d'execució: 3 mesos.
f) Codi CPV: 45233253.
g) Codi NUTS: ES513.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat sumari.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 78.512,39 . euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 94.999,99 euros.
Import total IVA exclòs: 78.512,39 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO EXIGIBLE.
b) Solvència: Exempta.
-9 Criteris d’adjudicació:
Preu: fins a 10 punts
Millores:
Pavimentació Passatge Torres, fins a 64 punts
Reixes embornals, fins a 13 punts
Senyalització, fins a 8 punts
Allargament termini garantia, fins a 5 punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Consideracions de tipus ambiental
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 01/02/2019 13:00
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula novena plec de clàusules administratives
particulars
c) Presentació d’ofertes:
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les
seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya.
c.2)Presentació Electrònica:
SI
d) S’accepta la facturació electrònica: SI
e) S’utilitza el pagament electrònic: SI
f) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: obert.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Juneda.
b) Lloc: Ajuntament de Juneda
c) Data: 04/02/2019 Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es

prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: 13:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-15 Despeses d'anunci
No prodeceix
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català o castellà.
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcalde President
b) Adreça. Major, 13. Juneda
c) Termini per presentar recurs: Segons normativa vigent
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea
L’Alcalde
Antoni Villas Miranda
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