ANUNCI sobre licitació d'un contracte d’obres
Per acord de Junta de Govern de data 4 de desembre de 2020 s’ha aprovat el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir per a la contractació mitjançant
procediment obert simplificat de les obres de reforma dels locals de l’Àrea de Serveis Socials i
Atenció a les persones, així com el local de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la
Cerdanya.
La licitació es regirà per les condicions essencials següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell Comarcal de la Cerdanya
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria
c) Número d'expedient: 16/2020
2. Objecte del contracte.
a) L’objecte d’aquest contracte són les obres de reforma dels locals de l’Àrea de Serveis
Socials i Atenció a les persones del Consell Comarcal de la Cerdanya, així com el local de
l’Àrea de Joventut del mateix ens comarcal per tal d'adequar-los a les necessitats actuals,
contemplar vies de creixement, redistribució de l’espai i dotar als i les professionals de les dues
àrees d’espais de treball dignes i apropiats per garantir una atenció de qualitat i afavorir un
entorn confortable.

b) Codi CPV:
General:
45000000-7 Trabajos de construcción
45210000-2 Trabajos de construcción de inmuebles
45213150-9 Trabajos de construcción de edificios de oficines
39000000-2
Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos
electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
Lot1:
45215200-9

Trabajos de construcción de edificios para servicios sociales

Lot 2:
45215222-9

Trabajos de construcción de centros cívicos

c) Termini d’execució:
LOT1: nou (9) mesos
LOT1: sis (6) mesos
d) Admissió de pròrroga: No,
3. Tramitació, procediment i forma de l'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat

c) Forma: diversos criteris d'adjudicació
d) Divisió en lots: Sí
4. Pressupost del contracte:
Pressupost de licitació: 245.930,23 € IVA inclòs
Valor estimat del contracte: 203.248,12 €, IVA exclòs
LOT1:
Pressupost de licitació: 188.778,93 € IVA inclòs
Valor estimat del contracte: 156.015,65 €, IVA exclòs
LOT2:
Pressupost de licitació: 57.151,29 € IVA inclòs
Valor estimat del contracte: 47.232,47 €, IVA exclòs
5. Garanties exigides.
Provisional: No s’escau.
Definitiva: L'import de la garantia definitiva serà equivalent al 5% del l’import ofert per
l’adjudicatari (IVA exclòs).
6. Obtenció de documentació i informació.
Entitat: Consell Comarcal de la Cerdanya
Perfil del contractant del Consell Comarcal de la Cerdanya
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació (grups, subgrups i categoria): No s'exigeix.
b) Altres requisits: els establerts en el plecs de clàusules administratives particulars
8. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit per la presentació d'ofertes: 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la
publicació al Perfil del Contractant.
b) Documentació que cal presentar:
Sobre únic: Proposició econòmica (model annex1)
Declaració responsable i judici de valor (model annex1)
c) Lloc de presentació:
Presentació electrònica. Perfil del contractant del Consell Comarcal de la Cerdanya.
Puigcerdà, 4 de desembre de 2020

Roser Bombardó Bagaria
Presidenta.

