ANUNCI
De l’Ajuntament de Gironella pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de obres (exp. 406/2020 REFÓS)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gironella.
b) Número d’identificació: 809240003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Gironella.
d) Tipus de poder adjudicador Administració publica
e) Número d'expedient: 406/2020 REFÓS.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Gironella.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 13
c) Localitat i codi postal: Gironella, CP: 08680.
e) Telèfon: 938250033.
f) Adreça electrònica: gironella@gironella.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gironella
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 24 d’agost de
2020 a les 12:00h.
i) Horari d’atenció: De 8:15 - 14:15 de dilluns a divendres i
dijous 16:00 -19:00; excepte els mesos d' agost en que a les tardes
les oficines romandran tancades
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: RENOVACIÓ XARXA D'AIGÜES AL CARRER
D'OLVAN ALT, CARRER DEL ROSER I CARRER DEL PONT VELL.
b)Admissió de pròrroga: Sí, per causes de força major.
c)Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No.
D)Termini d'execució: 3 MESOS
f)Codi CPV: 44162500-8
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert Simplificat.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 155.494,91 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del pressupost de licitació, abans IVA

-8 Criteris d’adjudicació: veure PCAP
— Preu: de 0 fins 60 punts
Pi = (Oferta més econòmica / Oferta i que es puntua) * 60
— Ampliació del termini de garantia de l’obra: de 0 fins a 4 punts
A raó de 0,75 punts per any addicional, fins a la puntuació màxima
a obtenir
— Clàusules socials: de 0 fins a 1 punts
Percentualment, es calcularà el nombre de treballadors que tenen
un salari brut anual superior als 14.000€, aplicant-se aquest
percentatge sobre la puntuació total per obtenir la puntuació de
cada oferta. El càlcul es portarà a terme a través de
l’acreditació, via document de cotitzacions socials, del mes
anterior a la presentació de l’oferta.
— Altres millores addicionals: 5 punts
Acceptació per part de l’empresa licitadora de les millores en
l’obra proposades pels serveis tècnics municipals segons les
necessitats del municipi.
-9
a)
b)
c)

Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 24 d’agost de 2020 a les 12:00h.
Documentació que cal presentar: veure PCAP
Presentació d’ofertes: presentació electrònica.

-10 Obertura de proposicions
a)Entitat: Ajuntament de Gironella.
b)Lloc: Plaça de la Vila, 13, 08680
c)Data: 26 d’agost de 2020
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions.
d)Hora: 10:30h
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
Gironella, 31 de juliol de 2020
L’Alcalde, David Font Simon

