Anunci de l’Ajuntament de Molló pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de obres
1.
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Molló
Número d’expedient: X2018000067
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Molló
Domicili: C/ de Sant Sebastià, 2
CP i Localitat: 17868 Molló
Telèfons: 972.74.03.87 i 649.56.33.21
Adreça electrònica: info@mollo.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.p
scp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+Moll%C3%B3&
idCap=3334683&ambit=5&
g) Web institucional: www.mollo.cat
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 21/05/2019
i) Horari d’atenció al públic: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8 a 15 h i
dimarts de 9 a 14 h i de 15 a 19:30 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contractació de les obres de “Millora de l’abastament
d’aigua en alta al veïnat de Favars”, d’acord amb la memòria aprovada per
Decret d’Alcaldia número 2018000229, cal executar aquestes obres per tal de
garantir el subministrament d’aigua a aquest veïnat, sobretot en èpoques
estivals o de sequera, a fi de garantir la disponibilitat d’aquest recurs i servei
bàsic.
b) Admissió de pròrroga: No procedeix
c) Divisió en lots: No s’escau
d) Lloc d’execució: Molló
e) Termini d’execució: 2 mesos
f) Codi CPV: 45232151-5 “Trabajos de construcción de reacondiciona-miento de
canalizaciones de agua”
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres de millora de l’abastament d’aigua en alta al veïnat
de Favars.
b) Tramitació de l’expedient: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat abreujat
d) Acord Marc: No
e) Subhasta electrònica: No
5. Valor estimat del contracte: 73.374,13 €, IVA no inclòs

6. Pressupost base de licitació: 88.782,70 €, IVA inclòs
7. Admissió de variants: No
8. Requisits específics del contractista: les contingudes en el plec
a) Classificació: No s’exigeix
b) Solvència: No s’exigueix.
9. Criteris d’adjudicació
Es contenen a la clàusula tretzena del Plec.
Criteris quantificables de forma automàtica (màx. 50 punts)
Els criteris que serviran de base a l'adjudicació són:
1. Proposició econòmica, amb una puntuació màxima de 10 punts.
2. Compromís de realitzar la sembra dels camps malmesos per
l’execució de l’obra en les condicions que actualment es troba (20
punts).
3. Ampliació del termini de garantia a raó de 2 punts per cada any
addicional de garantia (màx. de 8 punts).
4. Termini d’execució a raó de 1 punt per cada dia de reducció del termini
fins un màxim de 12 punts.
10. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 21 de maig de 2019.
b) Hora límit: 23:59
c) Documentació que cal presentar: Sobre digital
d) Forma de presentació: electrònica

11. Obertura de proposicions
a) Ajuntament de Molló
b) Data: 23 de maig a les 12:00 hores.

