ANUNCI
De Ajuntament d'Alins pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres (exp.
010050082042019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Alins.
b) Número d’identificació: 010050082072020
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Alins
d) Tipus de poder adjudicador Administració pública
e) Número d'expedient: 010050082072020
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Alins.
b) Domicili: Pl. Ajuntament s/n
c) Localitat i codi postal: Alins CP: 25574
d) Telèfon: 973624405
e) Adreça electrònica: http://alins.ddl.net
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&key
word=alins&reqCode=viewDetail&idCap=3060366
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins l’últim dia de presentació
d’ofertes
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: VIA FERRADA PALLARS SOBIRÀ ALINS - VALL FERRERA
a) Admissió de pròrroga: No.
b) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
c) Lloc d'execució: Alins, TM d’Alins
d) Termini d'execució: 2 mesos
e) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): Sí.
f) Codi CPV: 45212210-1
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 0%

52.183,43 € amb IVA inclòs

-8 Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional segons el Plec
-9 Criteris d’adjudicació:
a)Rebaixa en el preu de licitació. Màxim 20 punts.
S’atorgaran 66 punts per cada 1% de baixa del tipus de licitació (sense IVA).
b) Millora en el termini d’execució del contracte. Màxim 15 Punts.
Es puntuarà a raó de 1 punt per setmana de rebaixa.
c) Millores addicionals que presenti el licitador, que seran al seu càrrec. Màxim 60
Punts.
-11 ACP aplicable al contracte? No
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14/08/2020
b) Documentació que cal presentar: Segons Plec
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament d'Alins.
Domicili i localitat: Pl. Ajuntament s/n
CP: 25574 Alins
Documentació que cal presentar: Segons Plec
Adreça electrònica: ajuntament@alins.ddl.net
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini
d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la
tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Alins.
b) Lloc: Pl. Ajuntament s/n, 25574 Alins
c) Data: En el lloc i hora que s’assenyali al Perfil de Contractant .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. 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.
-14 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà

- 16 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: NO

Manel Pérez Cantalosella
Alcalde de l’Ajuntament d’Alins
Alins. 20 de juliol de 2020

