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c.1 a) Lloc d'execució: Sant Llorenç de Morunys.
c.2.b) Termini d'execució: 2 mesos .
c.2.c) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
c.2.d) Codi CPV: 45233200-1
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
C/ Josep Cirera, 1 - 25282 SANT LLORENÇ DE MORUNYS- Tel. 973 49 20 50-Fax 973 49 24 13
Correu electrònic: ajuntament@santllorens.ddl.net

Francesc Xavier Mas Pinto
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b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: No.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació de les obres de Confecció nou aparcament a l’aire lliure.

Codi Segur de Validació

Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8 a 15h Tardes: dimarts, dimecres, dijous de 16 a
19.00h

Estat d'elaboració: Original

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=morun
ys&reqCode=viewDetail&idCap=3098418

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
b) Domicili: C/ Josep Cirera, 1
c) Localitat i codi postal: Sant Llorenç de Morunys CP: 25282.
d) Telèfon: 973492050.
e) Adreça electrònica: www.santllorens.ddl.net
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:

Origen: Origen administració

ANUNCI
De Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys sobre la licitació d'un contracte de obres (exp. 85/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
b) Número d’identificació: 251930
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 85/2019

Url de validació

DE

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Metadades

AJUNTAMENT DE LA VILA

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 32.725,00 euros sense IVA
b) Import total IVA inclòs: 39.597,25 euros
c) Import total IVA exclòs: 32.725,00 euros
d) IVA suportat: 21 %.
- 6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Solvència: d’Inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.
-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més
avantatjosa seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cadascun d’ells:
Criteris avaluables de forma automàtica (100 %).
1.- Oferta econòmica ............................................................................. fins a 30 punts
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Es ponderarà l’oferta econòmica en funció del % de la baixa i es considerarà que l’oferta més
baixa és la que tindrà el màxim de puntuació establerta.
Aquesta oferta es valorarà en base al següent criteri:
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c) Procediment: obert simplificat sumari
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: si.
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Origen: Origen administració
Estat d'elaboració: Original
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On P= import de l’oferta
On Pmin= import de l’oferta més baixa
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l’oferta
més baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directament i aritmèticament proporcional. Es
consideraran ofertes anormals o desproporcionades segons s’especifica a la clàusula dotzena
d’aquest Plec.
2.- Reducció termini d’execució de l’obra ............................................... fins a 10 punts.
Es valorarà en 0 el termini d’execució de l’obra establert pel plec de clàusules i es computaran 5
punts per cada setmana de reducció del termini d’execució de la següent manera:
1 setmana de reducció: 5 punts
2 setmanes de reducció: 10 punts
3.- Increment del termini de garantia .........................................................fins a 10 punts
Es valorarà en 0 el termini de garantia establert pel plec de clàusules i es computaran 2,5 punts
per cada ½ any d’ampliació del termini de garantia de la següent manera:
½ any d’ampliació: 2,5 punts
1 any d’ampliació: 5 punts
1 any i ½ d’ampliació: 7,5 punts
2 anys d’ampliació: 10 punts
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No s’acceptaran ampliacions de garantia que comprenguin un període inferior al mig any, ni
inter mitges entre mig any i any, o any i mig any. Aquesta millora haurà d’especificar de manera
explícita, que s’assumirà qualsevol alteració que presenti l’obra en el període ofertat, i que es
farà càrrec de la seva reparació.
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Puntuació= Puntuació màxima (oferta econòmica) x [1-1,1 (P-Pmin/Pmin]

Signatura 1 de 1

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Increment de m2 de nou asfalt...............................fins a 50 punts
Increment de m2 de nou asfaltat incloent les següents partides:
F9J12P40 m2 Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1kg/m2 (P-8)
F9H11252 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P-7). 5 cm de gruix
S’obtindrà 1 punt per cada 8m2 d’increment d’amidament, fins a un màxim de 400m2, que
equivalen a 50 punts.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Compromís per part de l’empresa
adjudicatària, d’executar el contracte amb criteris de transparència fiscal, de compliment rigurós de
la legislació tributària i de compromís a la no realització d’operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
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4.- Millores quantificades i sense cost addicional
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Url de validació

DE

Metadades

AJUNTAMENT DE LA VILA

a) Data límit de presentació: 23/05/2019 09:00
b) Documentació que cal presentar: Inscripció en el RELI i oferta econòmica.
Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica a través de través de l'eina de preparació i presentació
d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=morun
ys&reqCode=viewDetail&idCap=3098418

c) S’accepta la facturació electrònica: Sí
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.
b) Lloc: Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
Clàusula catorzena del plec de clàusules.
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Sant Llorenç de Morunys, 8 de maig de 2019
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-12 Presentació de les ofertes

Signatura 1 de 1

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=132

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

Origen: Origen administració
Estat d'elaboració: Original

Url de validació

DE

Metadades

AJUNTAMENT DE LA VILA

