ANUNCI
De conformitat amb el Decret d'Alcaldia número 2020-0000070 de data 25 de juny de 2020, pel
qual s’aprova l’expedient de contractació de les obres incloses en el document tècnic únic amb la
següent denominació “Projecte d’obres de construcció d’escales per a la millora d’accés peatonal
a la població de Cabacés” i “ Projecte d’obres per l’adequació de diferents espais de l’escola CEIP
El Castell situada al carrer Major 78”.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a
l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Cabacés
Adreça: C/ Major, 29
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977 839109
Fax: 977 839227
Correu electrònic: aj.cabaces@altanet.org
Ubicació URL Perfil de contractant: http://www.cabaces.altanet.org
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: “Projecte d’obres de construcció d’escales per a la millora d’accés
peatonal a la població de Cabacés” i “ Projecte d’obres per l’adequació de diferents espais de
l’escola CEIP El Castell situada al carrer Major 78”.
CPV: 45220000-5 Treballs de construcció
Lloc d'execució del contracte: Cabacés
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat sumari
Criteris d'adjudicació: Millor qualitat preu.
4. Tipus de licitació.
El pressupost base de licitació de la contractació és el que es detalla a continuació:

Millora
accés
població
Adequació escola
TOTAL

BASE
41.545,73 €

IVA
8.724,60 €

TOTAL
50.270,33 €

20.591,74 €
62.137,47 €

4.324,27 €
13.048,87 €

24.916,01 €
75.186,34 €

5. Durada del contracte.
Durada: 2 mesos per cada actuació
6. Obtenció de documentació i informació.

Data límit d’obtenció de documents i informació: 10 dies hàbils des de la publicació en el perfil.
7. Requisits específics del contractista.
D’acord amb allò establert a l’article 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació de
la solvència econòmica financera i tècnica professional.
8. Criteris d'adjudicació.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà a la millor relació qualitat preu conforme al següents criteris la ponderació dels quals és
automàtica:
PREU (88 punts)
Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent
PV= (IL-Ov/IL-Omb)x P:
IL: import licitació
Omb: oferta més baixa
Ov: oferta que es valora
P: punts màxims criteri
PV: punts obtinguts

Oferta més baixa: 88 punts
Oferta que no millora l’import de licitació: 0 punts
GARANTIA (12 punts)
S’atorgaran 1 punt per cada 1 mes d’ampliació de garantia fins a 12 mesos
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en
el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 13.
Lloc de presentació: La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través
de l'eina de Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat
de Catalunya, que trobareu al perfil del contractant www.cabaces.altanet.org

