Ajuntament d'Alfarràs
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de Ple de la Corporació municipal d’Alfarràs, de data 18 de
gener de 2019, es va acordar aprovar l’expedient de contractació procediment obert, urgent
del Contracte administratiu de concessió d’obres que compren la redacció el Projecte, la
rehabilitació i construcció de la Central Hidroelèctrica i l’explotació de la mateixa a
través de l’aprofitament hidràulic de titularitat municipal a Alfarràs.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent
detall:
1. Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament d’Alfarràs
Adreça: Avda. Catalunya, 16
Telèfon: 973760007
Adreça electrònica: ajuntament@alfarras.ddl.net,
2. Objecte del contracte:
Contracte administratiu de concessió d’obres que compren la redacció del
projecte, la rehabilitació i construcció de la Central Hidroelèctrica i l’explotació
de la mateixa a través de l’aprofitament hidràulic de titularitat municipal.
CPV: 74200000-1, 71200000-1, 7132000-1, 45251120-8, 45251400-9, 65410000-0
Lloc d’execució: Alfarràs
3. Tramitació i procediment:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert urgent aplicació de l’article 119 de la LCSP.
4. Base de licitació:
Pressupost base de licitació: 1.905.984,27 € IVA inclòs (inclou redacció del
projecte, rehabilitació i construcció de central hidroelèctrica de la mateixa a través
de l’aprofitament hidràulic), segons s’estableix al plec de clàusules.
5. Durada del contracte:
Segons l’establert a la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives.
6. Obtenció de la documentació i informació:
http://contractaciópublica.gencat.cat i http://ajuntamentalfarras.cat/
7. Requisits del contractista:
Els establerts en el plec de clàusules administratives.
8. No divisió per lots: Justificat al Plec de clàusules

_______________
Av. Catalunya,16 25120 ALFARRÀS Tel. 973 76 00 07 Fax 973 76 12 86 E-mail: ajuntament@alfarras.ddl.net

Ajuntament d'Alfarràs
9. Presentació de proposicions: 13 dies naturals fins a les 14.00 hores, a partir del dia
següent a la publicació d’aquest en el perfil del contractant, en aplicació del tràmit
urgent i de la complexitat del procediment, i presentació en sobre digital segons
estableix el Plec de clàusules.

Alfarràs, 22 de gener de 2019.
L’Alcalde
Kleber Esteve Ramells.
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