AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ANUNCI de LICITACIÓ

De Ajuntament de Castelldans pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres (Exp. 2022.124)

1.

Entitat adjudicadora

a)

Organisme:

Ajuntament de Castelldans.

b)

Número d’identificació:

2506740003.

c)

Dependència que tramita l'expedient:

Ajuntament de Castelldans

d)

Tipus de poder adjudicador:

Administració Pública

e)

Número d'expedient:

2022.124

2.

Obtenció de la documentació i informació

a)

Entitat:

Ajuntament de Castelldans.

b)

Domicili:

Passeig Moragues,21

c)

Localitat i codi postal: CASTELLDANS CP: 25154.

d)

Codi NUTS:

250674

e)

Telèfon:

973120002.

f)

Adreça electrònica:

ajuntament@castelldans.cat.

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=1005065

h)

Horari d’atenció:

3.

09:30 h a 14:00 h

Objecte del contracte

a)

Descripció de l'objecte:

Reforma i Millora del local social Casal l’Esbarjo

b)

Admissió de pròrroga:

No.

c)

Divisió en lots i número de lots:

No.

d)

Lloc d'execució:

Castelldans

e)

Termini d'execució:

2 mesos

f)

Establiment d'un acord marc (en el seu cas):

No.

g)

Codi CPV:

45210000-2

4. Tramitació i procediment

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

a) Tipus d’expedient:

Obres

b) Tramitació:

Simplificada abreujada. Ordinària.

c) Procediment:

Obert

e) S’aplica un acord marc:

No

5.

Pressupost de licitació:

61.896,32 euros (IVA inclòs)

6.

Valor estimat del contracte:

51.153,98 euros (IVA exclòs)

7.

Admissió de variants:

No

8.

Garanties

9.

Provisional:

No.

Definitiva:

No.

Criteris d’adjudicació:

L’adjudicació serà mitjançant varis criteris, tots ells quantificables automàticament mitjançant fórmules, sense cap criteri
amb judicis de valor:

✓

Proposició econòmica

✓

Celeritat d’inici d’obra

✓

Reducció del termini d’execució

✓

Ampliació del termini de garantia

10. Presentació de les ofertes

a)

Data límit de presentació:

10 dies a comptar des de l’endemà de la publicació al perfil

b)

Documentació que cal presentar:

La que figura en les bases publicades en el perfil. Clàusula 13.16.

c)

Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial:

No s’admet.

c.2)Presentació Electrònica: Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament utilitzant mitjans
electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional Quinzena LCSP 2017, a través de l’Eina
de Preparació i Presentació d’ofertes de la Plataforma de contractació del Sector Públic o del servei d’informació
equivalent a nivell autonòmic, posada a disposició de les empreses en els procediments de contractació pública
electrònics.

11. Obertura de proposicions
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a) Entitat:

Ajuntament de Castelldans.

b) Lloc:

Oficines municipals.

c) Data:

Primer dijous hàbil després de la finalització del termini.

d) Hora:

11.00 hores.

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:

L'acte d’obertura de les proposicions és públic

12. Despeses d'anunci

L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària. En aquest supòsit, l’anunci es farà al perfil del contractant,
motiu pel qual no suposarà cap cost.

13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.

Català i Castellà

14. Recurs

Els actes que es dictin en el procediment obert simplificat d’adjudicació del present contracte d’obra, podran ser objecte
de recurs de conformitat amb allò disposat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, resolent-se per l’òrgan de contractació; així com a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa – administrativa, davant la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa.

A Castelldans, a 2 de maig de 2022.
L’ALCALDE
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