AJUNTAMENT
DE
VALL DE CARDÓS

C. Comunidor s/n 25570 Ribera de Cardós
Tel. 973623122
ajuntament@vallcardos.ddl.net
www.vallcardos.cat

_______________________________________________________________

ANUNCI
Ajuntament de Vall de Cardós pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres
(exp. 103 01 05 008 27/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a)
Organisme: Ajuntament de Vall de Cardós.
b)
Número d’identificació: P2522700J
c)
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vall de Cardós.
d)
Tipus de poder adjudicador: administració Pública
e)
Número d'expedient: 103 - 01 05 008 27/2019).

-3 Objecte del contracte
a)
Descripció de l'objecte: MILLORA D'ABASTAMENTS D'AIGUA A RIBERA
DE CARDOS I SURRI.
b)
Admissió de pròrroga: no
c)
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d)
Codi NUTS del lloc d'execució: ES513
e)
Termini d'execució:4 mesos
f)
Codi CPV: 45232151-5
-4 Tramitació i procediment
a)
Tipus d’expedient: Subministrament
b)
Tramitació: ordinària.
c)
Procediment: obert., simplificat sumari
d)
Contracte reservat: no.
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-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
Entitat: Ajuntament de Vall de Cardós..
b)
Domicili: Camí Comunidor, s/n
c)
Localitat i codi postal: Ribera de Cardos , CP: 25570..
d)
Codi NUTS: ES513
e)
Telèfon: 973623122..
f)
Adreça electrònica: ajuntament@vallcardos.ddl.net.
g)
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=vall+de+card%C3%B3s&reqCode=viewDetail&idCap=940217&
h)
Data límit d'obtenció de documents i informació: A través del perfil de
contractant
l’òrgan de contractació facilitarà a tots els interessats la informació addicional que se
sol·liciti sobre els plecs i sobre la documentació complementària fins a la data límit de
recepció d'ofertes, sempre que la sol·licitud s'hagi presentat amb antelació suficient
i)
Horari d’atenció: Horari d'atenció al públic De dilluns a divendres de 10h a 13h

Per descarregar una còpia d'aquest document pot consultar la següent url:
Codi Segur de Validació

0548d3c449e84993ac9a518bc40873a1001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=161
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-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 79.683,32 euros sense IVA.
-6 Garanties
No s’exigeixen
-7 Requisits específics del contractista
D’acord amb l’art 159.4 LCSP s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica, financera, tècnica i professional
-8 Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a
una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat – preu
1.- Oferta econòmica (fins un màxim de 30 punts): PREU
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost de
licitació. A la resta d’empreses licitadores, se’ls aplicarà la puntuació resultant de la
següent fórmula
Pv = (1 –(Ov-Om)/(1 x OL)) x 20
On:
Pv:Puntuació oferta a valorar d’execució d’obra
Ov:Oferta d’execució d’obra a valorar (€)
Om:Oferta d’execució d’obra amb preu més baix (€)
OL:Import de licitació d’execució d’obra (€)

Substitució del decantador i dipòsit
d'obra per l'equivalent prefabricat i
integrat en l'entorn que permeti una
reducció del temps d’execució (a
justificar)

25

Termini i abast de garantia de les
obres

20

Construcció d’obra

0

Decantador prefabricat

15

Dipòsit prefabricat

10

1 any

0

Fins a 1,5 anys

5

Fins a 2 anys

5

Fins a 2,5

5

Fins a 3 anys

5
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2 .- Millores tècniques (fins un màxim de 70 punts)
Les característiques tècniques de les propostes presentades seran justificades
documentalment a més de presentar els resultats i compromisos adquirits indicats al
Plec de Condicions Tècniques
Els aspectes tècnics es valoren d’acord amb els barems indicats a la taula següent per a
cada un d’ells:
Descripció
màxim
Punts (suma de tots els elements inclosos)
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Descripció pormenoritzada de la
intervenció en tot el seu conjunt
(actuacions a Surri i Ribera)

25

Sense descripció

0

Amb text descriptiu

5

Amb fotografies recents

5

Amb fotografies de les
solucions proposades

5

Amb croquis de la solució
proposada

5

Amb plànol detallats de la
solució proposada (1:100)

5

-9 Condicions particulars per l’execució del contracte.
No n’hi ha
-10 ACP aplicable al contracte? Sí L’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública
negociat en el marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol és part signatària
-11 Presentació de les ofertes
a)
Data límit de presentació: 16 de setembre de 2021 a les 23:00h.
b)
Documentació que cal presentar:
a) Declaració responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en
l'Annex 1 del present plec.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna
de les que la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvència, i totes i cadascuna haurà de presentar la corresponent
declaració responsable.

Llorenç Sanchez Abrie

Signatura 1 de 1

01/09/2021 ALCALDE

b) Proposició econòmica
Es presentarà conforme al model de l’annex 2 del present plec

c)
d)
e)
f)
g)

c) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de
quantificar de forma automàtica., segons els criteris d’adjudicació que
s’especifiquen
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: NO
c.2)Presentació Electrònica: SI
S’utilitzen les comandes electròniques NO
S’accepta la facturació electrònica SI
S’utilitza el pagament electrònic. SI
El procediment NO es desenvoluparà en fases successives.

-12 Obertura de proposicions
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a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Ajuntament de Vall de Cardós.
Lloc: secretaria de l’Ajuntament
Data: 21 de setembre de 2021
Hora: 12h.
L’acte d’obertura és públic.
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L’Alcalde,
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