ANUNCI LICITACIÓ
ANUNCI
De conformitat amb la Resolució d'alcaldia 2021-0000037 de data 19 de maig, pel qual
es va aprovar l’expedient de contractació de les obres de rehabilitació de l’Abadia de
Senan

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Senan. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 558481750D964084B96B40B520313AA0 i data d'emissió 20/05/2021 a les 13:16:16

Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el
següent detall:

1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Senan
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Major, 1 CP 43449
Telèfon: 977877333
Adreça electrònica: ajuntament@senan.cat
Ubicació URL Perfil de contractant: http://www.senan.altanet.org

2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Obres de rehabilitació de l’Abadia de Senan
Codi CPV
45110000-1
45260000-7
45212350-4

Descripció
Treballs de demolició d’immobles i moviment de terres
Treballs de sostrada i altres treballs de construcció
especialitzats
Edificis d’interès històric o arquitectònic

Lloc d'execució del contracte: Municipi de Senan

3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Millor qualitat preu

4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: .367.174,50 €, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte: 303.450,00 €
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6. Durada del contracte:
Durada: 12 mesos
Pròrroga: No
7. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des de la publicació
en el perfil.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Salvadó Vives - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2021 a les 13:14:46

8. Criteris d'adjudicació:
Criteris objectius:
Oferta econòmica.:
Fins a 29 punts.
Millora consistent en ampliar la cuina del projecte: Fins a 40 punts.
Reducció dels terminis d’execució.:
Fins a 21 punts.
Criteris subjectius
Memòria tècnica.:

Fins a 10 punts.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Senan. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 558481750D964084B96B40B520313AA0 i data d'emissió 20/05/2021 a les 13:16:16

9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 2a.
Lloc de presentació: http://www.senan.altanet.org
Senan a la data de signatura electrònica
El secretari interventor del SAM

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Salvadó Vives - DNI ** (SIG) el dia 20/05/2021 a les 13:14:46

