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ANUNCI
sobre la licitació del contracte d’obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de
població”
En sessió de Junta de Govern de data 21 de juny de 2018, es va aprovar el Plec de
clàusules jurídico-administratives i econòmiques particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació de les obres “Arranjament camí públic d’accés
al nucli de població” (exp. 168-01 04 006 19/2018). Alhora també es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de les obres i es va acordar l’obertura del
procediment d’adjudicació del contracte, mitjançant la inserció de l’anunci de licitació en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament. Per la qual cosa s’anuncia la corresponent
convocatòria de licitació, d’acord amb el que disposen els articles 135.1 i 156.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) .
Contra la citada resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició contra l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en
el seu cas, o bé directament contra la citada resolució, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Perfil
del contractant de l’Ajuntament.
En compliment de l’acord, s’anuncia la corresponent convocatòria de licitació del
contracte que tot seguit s’indica amb els requisits que s’hi assenyalen:
1. Poder adjudicador.
a) Nom: Ajuntament de Fornells de la Selva.
b) Número identificació: 1707360009
c) Adreça: C/ Antoni Gaudí, 45 (17458 – Fornells de la Selva). Codi NUTS: 170736
d) Número de telèfon: 972.47.61.63
e) Número de fax: 972.47.65.31
f) Adreça d’internet del Perfil del contractant: https://www.seue.cat/web/fornellsdelaselva/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-isubvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
g) Adreça electrònica per obtenció d’informació: quimcaritg@fornellsdelaselva.cat
h) Número d’expedient: 168-01 04 006 19/2018
i) Tipus: Administració pública
j) Principal activitat: Prestació de serveis públics
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Arranjament camí públic d’accés al nucli de població.
b) Divisió per lots: No
c) Lloc d’execució: Fornells de la Selva
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3. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat
d) Acord marc: No
e) Subhasta electrònica: No.
4. Valor estimat del contracte: 41.317,19€ (IVA no inclòs)
5. Pressupost base de licitació: 49.993,80€ (IVA inclòs)
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA no inclòs)
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix. Opcionalment Grup: G Subgrup: 4 Categoria: 1.
b) Solvència econòmica i financera: Volum anual de negoci.
c) Solvència tècnica o professional: Relació d’obres o treballs de naturalesa igual o
similar.
9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Consideracions de tipus social:
compliment de les Convencions fonamentals de l’Organització Mundial del Treball.
10. Criteris d’adjudicació:
a) Oferta econòmica (fins a 80 punts)
Puntuació màxima X preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta= ---------------------------------------------------------------------preu de l’oferta que es puntua
b) Oferta garantia addicional de l’obra (fins a 20 punts)
-

S’assignaran 4 punts per cada any de garantia addicional (amb un màxim de
5 anys), respecte a l’any mínim previst en el Plec.

11. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins a les 14:00 hores del 20è dia natural a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament (si coincidís amb dissabte, diumenge o festiu al municipi, es
prorrogaria el termini fins al primer dia hàbil següent).
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d) Termini d’execució: 1 mes
e) Admissió de pròrroga: No.
f) Codi CPV: 45233222-1
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12. Procediment obert simplificat
a) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
b) Data, hora i lloc d’obertura de pliques: el primer dia hàbil posterior al de la
finalització del termini de presentació de proposicions (si coincidís amb dissabte o
festiu es posposaria fins al primer dia hàbil següent), a les 12:00 hores, a la Sala
d’Actes. En el cas de variacions en el dia i/o hora, bé perquè algun licitador estigui
dins de termini per complimentar la documentació administrativa, bé per qualsevol
altre motiu, es comunicaran els canvis als licitadors mitjançant el correu electrònic
indicat a la plica presentada.
c) Persones autoritzades a assistir a l’acte: Obert al públic en general
13. S’acceptarà la facturació electrònica

Fornells de la Selva, 25 de juny de 2018
Narcís Boschdemont Esparraguera
Alcalde,
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b) Modalitat de presentació: Presencialment o correu postal. En cas d’enviar-se per
correu postal l’oferta ha d’haver entrat físicament al registre general d’entrada de
l’Ajuntament abans de les 14:00 hores de l’últim dia de presentació de les ofertes.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Fornells de la Selva. C/ Antoni Gaudí, 45. CP
17458.
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