Expedient: 2019/673/02.08.01 -Contractació d'obres
ANUNCI
De conformitat amb l’acord adoptat pel ple de la Corporació, en sessió de data 31 de desembre de 2019, s’efectua convocatòria per
mitjà de procediment obert simplificat, pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, per a
l’adjudicació del contracte d’obres contingudes en el “PROYECTO DE REFORMA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN E
MUNICIPIO DE ALCOLETGE” cofinançat amb Fons FEDER en el marc del Programa operatiu de creixement sostenible 20142020, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a)

Organisme. AJUNTAMENT D’ALCOLETGE.

b)

Dependència que tramita l'expedient. SECRETARIA

c)

Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència. AJUNTAMENT D’ALCOLETGE.
2) Domicili. c/ Sitjar, 2.
3) Localitat i codi postal. ALCOLETGE. 25660.
4) Telèfon. 973196011.
5) Telefax.973196065.
6) Correu electrònic. ajuntament@alcoletge.cat; mjpena@alcoletge.cat.
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant. www.alcoletge.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=alcolet
ge&idCap=5273247&ambit=5&
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació. Fins data de presentació ofertes.

d) Número d'expedient. Plataforma simplifica. 2019/672/02.08.01.
2. Objecte del Contracte: REFORMA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN E MUNICIPIO DE ALCOLETGE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus. OBRES.
Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats. No.
Lloc d'execució: Terme municipal d’Alcoletge
Termini d'execució (clàusula 9a del plec): 6 mesos.
Admissió de pròrroga: Si.
Establiment d'un acord marc: No
Sistema dinàmic d'adquisició : No
CPV (Referència de nomenclatura).
45310000-3. Treballs d’instal·lacions elèctriques
45316100-6. Instal·lació d’equipaments d’enllumenat exterior
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3. Procediment i tramitació:
a)

Procediment. OBERT.

b)

Tramitació. SIMPLIFICADA

c)

Subhasta electrònica. No

d)

Criteris d'adjudicació. Clàusules 17a del plec.
1.

Preu. Puntuació: de 0 a 5 punts.

2.

Altres criteris, diferents del preu, quantificables automàticament. Puntuació: De 0 a 65
punts.
a.
Millores tècniques. Puntuació: De 0 a 60 punts.
b. Ampliació termini garantia. Puntuació: De 0 a 3 punts.
c.
Realització document AS BUILT: Puntuació: De 0 a 2 punts.

3.

Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor. Puntuació de 0 a 30 punts.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

3031cded5d3149e6a5b3e92c5f2279c5001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

a.
b.

Projecte de treball. Puntuació: De 0 a 25 punts.
Altres criteris. Puntuació: De 0 a 5 punts.

4. Valor estimat del contracte: 502.868, 46 €.
5. Pressupost base de licitació: 608.470, 84 € ( IVA inclòs ).
6. Garanties exigides.
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
7. Requisits específics del contractista: Els que es determinen en el plec de clàusules. Clàusula 13.
a) Classificació (grup, subgrup i categoria) :


GRUP I, SUBGRUP 1, CATEGORIA 3.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a)

Data límit de presentació. 26 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació en el perfil del
contractant.

b)

Modalitat de presentació. Electrònica. Sobre digital.
A través de l’Eina de Preparació i Presentació d’Ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública,
a
l’adreça
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=al
coletge&idCap=5273247&ambit=5&

c)

Admissió de variants: No / Admissió de millores: Si.

9. Obertura d'ofertes: Clàusula 22a del plec.
a)
b)
c)
d)

Obertura sobre A (Documentació administrativa. Declaració responsable). Acte no públic. A les
12 hores del 2n dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de les ofertes dels
licitadors.
Obertura sobre B (Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor). Acte no públic. A les 13
hores del 2n dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes dels licitadors.
Obertura sobre C (Oferta econòmica i criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació
de fórmules). Acte públic. Dia i hora: Es comunicarà als licitadors per via telemàtica/correu
electrònic i a través del perfil del contractant.
Adreça obertura ofertes: Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alcoletge. c/ Sitjar, 2. 25660.
ALCOLETGE.

Alcoletge, a data de signatura electrònica
L’alcalde,
Josep Ma. Gras Charles
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