ANUNCI
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2018,
pel qual, es va aprovar la modificació tècnica del plec proposada pel tècnic municipal
en el seu informe de data 6 de novembre de 2018, retrotreure les actuacions, per tal
que el plec sigui publicat en posterioritat a la plataforma pública de serveis de
contractació i la resta de plataformes que siguin procedents i obrir un nou període per
tal que licitadors i tercers puguin proposar ofertes al procediment de contractació,
s’anuncia l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció al Plec de clàusules
administratives aprovat, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de L'Aldea
NUTS: ES514
Adreça: Av. Catalunya, s/n
Telèfon i fax: 977 45 0012 i 977 45 08 63
Adreça electrònica: www.laldea.cat
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=14543115&keyword=Ajuntament+de+l%27Aldea
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Obres del projecte "Arranjament del camí municipal de la
Sèquia Mare de L’Aldea"
CPV: 45233160-8: caminos y otras superfícies empedrades
Lloc d'execució del contracte: Tram camí de la Sèquia Mare.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: urgent
Procediment: obert simplificat sumari
Criteris d'adjudicació: millor cost eficàcia
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4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 45.232,62,- €, IVA exclòs
Valor estimat del contracte: 45.232,62,- €
5. Règim de Garanties:
No hi ha garantia
6. Durada del contracte:
Durada: 20 dies hàbils
Pròrroga: no n'hi ha.
7. Requisits específics del contractista.
Els de la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives.
8. Criteris d'adjudicació:
Millor relació cost/eficàcia: es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta
econòmica en relació amb el pressupost base de licitació:
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Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)] * 100
Reducció del termini d'execució de les obres, d'acord amb el barem establert en el
PCAP.
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: DEU (10) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula tretzena (13) dels plecs de
clàusules administratives.
Lloc de presentació: les empreses licitadores han de presentar la documentació
exigible i les proposicions en un únic arxiu electrònic mitjançant, únicament i exclusiva,
la plataforma de contractació de L'Aldea, accessible a l’adreça web següent:
www.laldea.cat.
L’Alcalde-President
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Daniel Andreu i Falcó
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