Ajuntament de Campdevànol
ANUNCI
Ajuntament de Campdevànol pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
obres (exp. 11/2021)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Campdevànol
b) Número d’identificació: 1703660009
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 11/2021

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Campdevànol
b) Domicili: Pl. Anselm Clavé, 1
c) Localitat i codi postal: Campdevànol, CP: 17530
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972730019
f) Adreça electrònica: ajuntament@campdevanol.org
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=2064808&cap=Ajuntament%20de%20Campdev%E0nol
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: últim dia del termini de presentació
d’ofertes
i) Horari d’atenció: De 9 a 14 hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres de restauració i consolidació de la sèquia Molinar i
els entorns, en el tram comprès entre el pont Vell i el creuament per sota de la
carretera N-260 al municipi de Campdevànol.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no
d) Lloc d'execució: Campdevànol
e) Termini d'execució: 1 mes (Termini màxim 15 de març de 2021)
f) Codi CPV:
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
45421160-3 Treballs de serralleria i fusteria metàl·lica
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: contracte menor.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: no.
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 39.974,31 euros sense IVA.
b) Pressupost base de licitació: 48.368,92 euros, IVA inclòs.

-6 Admissió de variants: no

-7 Garanties
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: no s’exigeix.

-8 Requisits específics del contractista
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició́ de
contractar.

-9 Criteris d’adjudicació
Criteri únic relacionat amb els costos.

-10 Condicions especials per l’execució del contracte
Els especificats en el Document descriptiu de les prescripcions administratives.

-11 Presentació de les ofertes
b) Data límit de presentació: 5 dies hàbils següents a la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Campdevànol.
c) Documentació que cal presentar: Veure clàusula vuitena del Document descriptiu
de les prescripcions administratives.
d) Presentació d’ofertes: Mitjançant l’eina de Presentació telemàtica, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l'adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vi
ewDetail&idCap=2064808&cap=Ajuntament%20de%20Campdev%E0nol

-12 Obertura de proposicions
a) L'obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de serveis de
la contractació pública, garantint que l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat
el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic
d'obertura d'aquestes.

-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
Català i castellà.
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-14 Recurs
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte seran resoltes per l'òrgan competent, i els seus acords posaran fi
a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà
interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la
legislació Contenciosa Administrativa, sens perjudici que els interessats puguin
interposar el recurs potestatiu de reposició previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú.
- 15 Actuació inclosa en el Programa d’intervenció integral del nucli original de
Campdevànol, subvencionada en el marc del Fons de Foment del Programa de Barris,
a l’empara de la resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer.

Campdevànol, a la data de la signatura electrònica.

L’alcaldessa
Dolors Costa Martínez

