ANUNCI
De Consell Comarcal de l'Alt Urgell pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. 2018-261)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
Número d’identificació: 8100430008.
Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal de l'Alt
Urgell
d) Tipus de poder adjudicador : Administració Pública
e) Número d'expedient: 2018-261

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
Domicili: Passeig Joan Brudieu, 15
Localitat i codi postal: La Seu d'Urgell CP: 25700.
Codi NUTS: ES513
Telèfon: 973353112.
Adreça electrònica: contractacio@ccau.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=2250720
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/11/2018
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEL
SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA A DIVERSOS MUNICIPIS DE LA
COMARCA.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: SI
d) Lloc d'execució: Comarca de l’Alt Urgell
e) Termini d'execució: 7 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 71240000
h) Codi NUTS: ES513
-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació
-8 Requisits específics del contractista
Solvència tècnica: Titulacions acadèmiques del personal
responsable de l’execució del contracte: almenys una de les
persones redactores dels treballs haurà de disposar de la
titulació universitària necessària per a desenvolupar les
tasques relacionades amb l’objecte del projecte.
-9 Criteris d’adjudicació: Base 11.1 del plec de condicions
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Base
14 del plec de condicions.
-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14/11/2018
b) Documentació que cal presentar: a la base 7 del plec
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica al perfil del contractant
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots
els lots: SI
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador SI
e) S’accepta la facturació electrònica: SI
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
b) Lloc: Sala d’actes
c) Data: 21/11/2018 el 5è dia hàbil posterior a la data de finalització del termini Si el
dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini
es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: 9:15
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.

-14 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-15 Llengües per a redactar ofertes: català o castellà
-16 Recurs

a) Òrgan competent en procediments de recurs contencios
administratiu
b) Adreça : Jutjat del Contencios a Lleida
c) Termini per presentar recurs 2 mes
- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: no consta

La Seu d’Urgell, 30 d’octubre de 2018
Jesús Fierro i Rugall
President

