ANUNCI
De l’Ajuntament de la Vall de Bianya pel que fa a la publica de la licitació d’un
contracte mixt de subministrament, obra i servei pel subministrament i la instal·lació de
comptadors sectorials per a la millora del control i eficiència de la xarxa d’aigua potable del
municipi de la Vall de Bianya.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de la Vall de Bianya
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Número expedient: X2021000587
2.- Obtenció de la documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de la Vall de Bianya
Domicili: Ctra. Camprodon, 2
Localitat i codi postal: la Vall de Bianya CP: 17813
Telèfon: 972290933
Adreça electrònica: secretaria@valldebianya.cat
Adreça internet perfil contractant: www.ajuntament.valldebianya.org/ca/perfilcontractant.aspx

3.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació de comptadors sectorials
a la xarxa d’aigua del municipi de la Vall de Bianya.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Divisió lots: no
d) Lloc execució: la Vall de Bianya
e) Establiment acord marc: no
f) Codi CPV: 3842100- 3 (comptadors d’aigua)
g) Durada: 3 mesos
4.- Tramitació i procediment:
a) Tipus expedient: Mixt
b) Tramitació: ordinària
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c) Procediment: obert simplificat abreujat
d) S’aplica acord marc: No
e) S’aplica subhasta electrònica: no
5.- Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 37.342,73 euros sense IVA
b) Pressupost de licitació: 37.342,73 € + IVA 21%
6.- Admissió de variants: no
7.- Garanties:
a) Provisional: no
b) Definitiva: no
8.- Requisits específics del contractista:
a) Solvència: No es requereix d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP per ser la
tramitació en procediment obert simplificat abreujat.
9.- Criteris d’adjudicació del contracte:
1.-Preu ofert: fins a 85 punts
2.- Risc i ventura del licitador: fins a 10 punts:
Aquest aspecte es valorarà de la següent manera:
% respecte el preu base
de licitació (sense iva)
Puntuació

5%

10 %

5 punts

10 punts

3.- Augment termini de garantia: fins a 5 punts:
Aquest aspecte es valorarà de la següent manera:
Anys addicionals
Puntuació

1 any
2,5

2 anys
5

10.- Condicions particulars per a l’execució del contracte
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S’indiquen a la clàusula 28a del PCAP
11.- Presentació ofertes:
a) Data límit de presentació: 23 de setembre de 2021.
b) Documentació que cal presentar: l’establerta a la clàusula 14a del Plec.
c) Presentació ofertes: Exclusivament de forma electrònica a través de l’eina
SOBRE DIGITAL.
10.- Obertura de proposicions:
a) L’obertura dels arxius electrònics es realitzarà en acte públic, una vegada
finalitzat el període de presentació de proposicions, de conformitat amb el
què preveu a la Llei 9/2017, a l’article 159.6 sobre procediment obert
simplificat abreujat o sumari. S’informarà de la data en el perfil del
contractant.

La Vall de Bianya, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde
Santi Reixach Garriga

Cta. Camprodon, 2- Tel 972 29 09 33 – Fax 972 29 11 47 – 17813 LA VALL DE BIANYA E-mail:
info@valldebianya.cat- w w w .valldebianya.cat

