ANUNCI
Del Consell Comarcal del Gironès pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
obres, Construcció de la depuradora del nucli de Viladasens (exp. OS-ST/2018/03)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Gironès.
b) Número d’identificació: 8102060009.
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de serveis tècnics del Consell Comarcal del
Gironès
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics
f) Número d'expedient: OS-ST/2018/03
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Gironès.
b) Domicili: C/ Riera de Mus, 1 A
c) Localitat i codi postal: Girona CP: 17003
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972213262.
f) Adreça electrònica: gestiosstt@girones.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccgirones
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 9 de novembre de 2018
Horari d’atenció: De 8h a 15h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Construcció de la depuradora del nucli de Viladasens.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots y nombre de lots: No.
d) Lloc d'execució: Viladasens (Gironès)
e) Termini d'execució: 5 mesos
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 45232420-2 Construcció de planta depuradora d'aigua residuals
h) Codi NUTS: ES512
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 122.100,45 €, IVA no inclòs.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí. 5% de l'import d'adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: D'acord amb el que indica l'apartat G del Quadre de característiques.
b) Solvència: D'acord amb el que indica l'apartat G del Quadre de característiques.
-9 Criteris d’adjudicació: D'acord amb el que indica l'apartat I del Quadre de
característiques.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: D'acord amb el que indica
l'apartat K del Quadre de característiques.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 de novembre de 2018
b) Documentació que cal presentar: D'acord amb el que indica la clàusula 11a. del Plec.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Mitjançant l'eina de sobre digital del Perfil del contractant
del Consell Comarcal.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Gironès.
b) Lloc: C/ Riera de Mus, 1 A GIRONA
c) Data: Mitjançant Decret de la Presidència s'establirà la data i l'hora d'obertura de les
proposicions.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos a comptar
des de l'obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició.
-13 Despeses d'anunci: No n'hi ha.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà
-15 Recurs
Òrgan competent en procediments de recurs: La Presidència del Consell Comarcal.
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