AJUNTAMENT DE LA CANONJA
ANUNCI DE LICITACIÓ
La Junta de Govern Local, en la sessió que tingué lloc el dia 3 de març de 2022, va aprovar
l'expedient de contractació, per procediment obert, per adjudicar els serveis de redacció del
projecte de construcció del sistema de sanejament del nucli de la Canonja així com la
direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de la Canonja.
b) Domicili: Cr. Raval, núm. 11
c) Localitat i codi postal: la Canonja, 43110.
d) CIF: P4300080A
e) Codi NUTS: ES514.
f) Dependència que tramita l’expedient: Urbanisme.
g) Número d’expedient: 340/2022
h) Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
i) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Administració Pública.
2. Objecte del contracte.

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: Obert.
4. Import:
a) Import de la licitació: 71.500€ (IVA exclòs).
b) Pressupost base de licitació: 86.515€ (IVA inclòs).
c) Valor estimat del contracte: 85.800€ (IVA exclòs).
5. Garanties
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: Si. Serà del 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.
En cas que l’oferta que resulti adjudicatària hagi presentat valors anormals o
desproporcionats l’import de la garantia definitiva serà del 10%, sense IVA
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a) Descripció de l’objecte: Serveis de redacció del projecte de construcció del sistema de
sanejament del nucli de la Canonja així com la direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut.
b) Existència de Lots: No.
c) Codi CPV: 71240000-2: Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació
d) Lloc d’execució: La Canonja.
e) Duració del contracte: 16 mesos amb el següent desglossament:
-Estudi previ alternatives: 2 mesos.
-Redacció del projecte constructiu: 2 mesos.
-Direcció de les obres i treballs de coordinació de Seguretat i Salut: 12 mesos

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de la Canonja.
b) Domicili: carrer Raval, 11.
c) Localitat i codi postal: 43110.
d)Telèfon: 977 543 489.
e)Telefax: 977 540 766.
f) Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja
f) Adreça electrònica: contractacio@lacanonja.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: No s’estableix.
7. Requisits específics del contractista.
Les condicions de capacitat i solvència es detallen a la clàusula 13, 14 i a l’annex I del plec
de clàusules administratives.
8. Criteris de valoració de les ofertes: Els definits en l’annex I del plec de clàusules
administratives.
9. Condicions especials d’execució: Les definides a la clàusula 22 i a l’annex I del plec de
clàusules administratives.
10. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals a comptar des del
següent a la publicació al perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: Electrònica.
c) Lloc de presentació: Eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lacanonja
d) Admissió de variants: No.

a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de la Canonja.
Domicili: C/ Raval,11.
Localitat i codi postal: la Canonja, 43110.
Data, hora i lloc: D’acord amb l’establert en la clàusula 18 del plec de clàusules
administratives.

El secretari PDS
Document signat electònicament a la data que figura al marge.
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11. Obertura ofertes:

