ANUNCI

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Constantí.

b) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Constantí
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Número d'expedient: 184/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Constantí.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Domicili: Cr. Major, 27
Localitat i codi postal: Constantí CP: 43120.
Codi NUTS: ES51
Telèfon: 977520521.
Adreça electrònica: contractacio@constanti.cat.

Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://bit.ly/2HZNrn7
h) Obtenció de documents i informació: web.constanti.cat/ i perfil del contractant
Horari d’atenció presencial diària: de 9.00 a 14.00 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte d’obres de reformes al pavelló poliesportiu de
Constantí
b) Admissió de pròrroga: No.

c) Divisió en lots i nombre de lots/ d’unitats:





d)
e)

Lot
Lot
Lot
Lot

1:
2:
3:
4:

Obra civil, paleteria, sostres i paviments amb CPV: 45400000
Tancaments d’alumini amb CPV: 45420000
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat amb CPV: 45213316
Climatització i ventilació amb CPV: 45330000
Lloc
d'execució:
Termini
d'execució:
3

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat sumari electrònic sobre digital
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 79.361,45€( IVA exclòs)

Constantí
mesos
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reformes al pavelló poliesportiu de Constantí (exp. 184/2019)

6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
No.
-8 Requisits específics del contractista
D’acord amb allò establert a l’art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de
l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional
-9 Criteris d’adjudicació:
- Oferta econòmica (els lots 2 i 3 amb millora)
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: L’aplicació de les mesures
adequades de prevenció, seguretat i salut laboral en tots els treballs.
-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-12 Presentació de les ofertes de manera electrònica
a) Data límit: 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci
de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Constantí.
b) Documentació. S’indica en el Plec de clàusules administratives particulars
redactades a l’efecte.
c) Forma de presentació: Sobre digital al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Constantí
d)S’accepta la facturació electrònica: Si
e)S’utilitza el pagament electrònic: Si

-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: l’Alcalde
b) Termini per presentar recurs: un mes

L’Alcalde
En Constantí, a la data de la signatura
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-13 Obertura de proposicions
a) Lloc: Ajuntament de Constantí, al carrer Major, 27
b) Data i hora: serà comunicada pel departament de contractació al perfil del
contractant.

