Ajuntament d’Agramunt
ANUNCI
De Ajuntament d'Agramunt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de SUBMINISTRAMENT
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Agramunt.
b) Número d’identificació: 2500300000.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Agramunt
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública.
Número d'expedient: 46/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Domicili: Plaça de l'Església, 1
c) Localitat i codi postal: Agramunt CP: 25310.
d) Telèfon: 973390057.
e) Adreça electrònica: serveistecnics@agramunt.cat.
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13898
78
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 14 DE FEBRER DE 2019
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 a les oficines de l'Ajuntament d'Agramunt.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TENDALS EXTERIORS PER A LES
AULES DEL COL·LEGI MACIÀ COMPANYS
Admissió de pròrroga: No.
a) División en lotes y número de lotes/ de unidades:No.
c) Lloc d'execució: Col.legi Macià Companys.
d) Termini d'execució: 1 mesos
e) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
f) Codi CPV: 39.522.120-4 Tendals
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat abreujat/sobre digital
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació del contracte és:25.131,47 més IVA que ascendeix l’import de 5.277,61 €
essent un total 30.409,08 €. Aquest inclou despeses generals i benefici industrial.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: NO
-8 Requisits específics del contractista
c) Solvència econòmica, financera i tècnica. No se’n demana
-9 Criteris d’adjudicació: CRITERIS DE VALORACIÓ (tots ells quantificables automàticament)
1.A) - OFERTA ECONÒMICA (40 PUNTS):
Es valoraran les ofertes presentades pels licitadors aplicant la següent fórmula:
On:
Oi = Import de l’oferta
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O min = Import de l’oferta mínima
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima
L = pressupost de licitació
Restarà exclòs el licitador que oferti un pressupost de licitació superior al pressupost de
licitació previst en el present plec.
Pel que fa a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o anormals, s’aplicaran els
següents criteris:
“Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, sens
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. S’apreciarà que
una oferta té valors anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa
respecte al pressupost de licitació sigui superior a la mitjana aritmètica de les baixes en 5 punts
percentuals.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran
d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.
L’oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa si en el tràmit
d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa
s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són
inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.”
B) MILLORES QUE OFERTEN fins a 10 punts.
Per cada tendal de façana; 2,5 punts
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 DE FEBRER DE 2019
b) Documentació que cal presentar: plec de clàusules
c) Presentació d’ofertes:sobgre digital
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Lloc:Despatx de secretaria
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament
fins al següent dia hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions de L’ÚNIC SOBRE.És
públic.
-13 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: junta de govern local
b) Adreça: plaça Esglèsia, 1
c) Termini per presentar recurs: 1 mes

Bernat Solé Barril
Alcalde
Agramunt, 31 de gener de 2019

