ANUNCI
De Ajuntament d'Ossó de Sió pel qual es fa pública la licitació de obres
D’ARRANJAMENT DE L’ACCÉS AL NUCLI DE CASTELLNOU D’OSSÓ
Número d'expedient: 2/2021
1 Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament d'Ossó de Sió.
Número d’identificació: 25318000.
/Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Ossó de Sió
Tipus de poder adjudicador Administració Pública.
-2 Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament d'Ossó de Sió.
Domicili: Plaça de lMajor, 1
Localitat i codi postal: Agramunt CP: 25318.
Telèfon: 973390790.
Adreça electrònica: ajuntament@ossosio.ddl.net.
Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap
=1389878
Data límit d'obtenció de documents i informació: un dia abans de la finalització del termini per
presentar les propostes.
Horari d’atenció: De dilluns i divendres de 9.00 a 14.00 i dimecres i dijous de 18.00 a 21.00
hores a les oficines de l'Ajuntament d'Ossó de Sió.
-3 Objecte del contracte
a)Descripció de l'objecte:
CASTELLNOU D’OSSÓ

obres

D’ARRANJAMENT

DE

L’ACCÉS

AL

NUCLI

DE

b)Divisió en lots i número de lots/ d’unitats:No.
c)Lloc Execució: Castellnou d’Ossó de Sió.
d)Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
e)

Codi CPV: 45112360-6

Trabajos de rehabilitación del suelo.

f) Pressupost any 2020
g) Aquest contracte s’haurà d’executar
formalització de l’acta de replanteig.

en el termini de 6 mesos a comptar des de la

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: OBRES..b) Tramitació: ordinari
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c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.

5.- Pressupost.El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de SEIXANTA-TRES
MIL CENT SETANTA-NOU MIL AMB TRENTA-VUITL CÈNTIMS( 63.179,38 €)
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat DE TRETZE MIL DOSCENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (13.267,67 €).
Pressupost total és de SETANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB
CINC CÈNTIMS (76.447,05) EUROS
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants de la LCSP.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties:
Provisional: no.
Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA
Si s’aprecia que l’oferta és anormal o desproporcionada, a més es prestarà una garantia
complementaria d’un 5% de l’import d’adjudicació, resultant una garantia total del 10% del preu
del contracte.
-8 Requisits específics del 1.10 del plec de clàsules administratives els criteris de solvència
financera, tècnica i professional que ha de reunir l’empresa.

-9 Criteris d’adjudicació: CRITERIS DE VALORACIÓ (tots ells quantificables automàticament)
1.- MILLORA ECONÒMICA (PUNTUACIÓ MÀXIMA 50 PUNTS)
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:
P = 50 x (OM/OF)
P = puntuació
OM = Oferta més baixa
OF = Oferta del licitador que es puntua
-10 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 20 DIES HÀBILS a comptar de l’endemà de la publicació al perfil del
contractant
Documentació que cal presentar: plec de clàusules
Presentació d’ofertes:sobgre digital
Aquest estarà condicionat a la petició de la clau digital per la

plataforma electrònica de
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contractació.
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Ossó de Sió.
b) Lloc:Despatx de secretaria. plataforma electrònica
c) Data: es fixarà en el perfil del contractant
Hora: 20.000 h
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la
data de l’obertura de les proposicions
-12 Despeses d'anunci.--No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.
-14 Recurs
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Podeu presentar recurs a qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa la seu electrònica
d'aquest ajuntament.

Antonio Gilabert Plens
Alcalde

AGRAMUNT,DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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