Expedient núm.: X2022002242 - X2022002242

ANUNCI SOBRE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS A L’INSTITUT VESCOMTAT
DE CABRERA, DES DE LA VIA ROMANA
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric, en sessió de data 19 de
setembre de 2022, va acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació de
les obres del Projecte de pavimentació del camí d’accés a l’institut Vescomtat de
Cabrera, des de la Via Romana, mitjançant procediment obert simplificat. La licitació
s’ajornarà, quant resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra
els plecs de condicions.
Es fa pública la convocatòria de licitació per tal que els licitadors interessats tinguin
coneixement dels extrems següents:
1.- Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament d’Hostalric
Domicili: c/ Raval, 45
Localitat: Hostalric, CP: 17450
Dependència que tramita l’expedient: alcaldia
Número d’expedient: X2022002242

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: l’execució de les obres per repavimentar el camí
d’accés a l’institut Vescomtat de Cabrera des de la Via Romana, de forma que
s’assoleixi un paviment regular, amb un sistema de drenatge adequat i integren
l’entorn forestal que l’envolta
b) Divisió per lots: No
c) Termini de durada: un (1) mes
d) Pròrroga: No
e) Codi CPV: 45233252-0 (Treballs de pavimentació de carrers)
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a)
b)
c)
d)

Tramitació: ordinària
Procediment: Obert simplificat (art. 159 de la LCSP)
Criteris d’adjudicació: diversos
Tramitació electrònica: si

4.- Pressupost base de la licitació i valor estimat del contracte:
a) El pressupost base de la licitació és de 62.112,96 euros, més 13.043,72 euros
d’IVA.
b) El valor estimat del contracte és de 62.112,96 euros, IVA exclòs.
5.- Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA.
6.- Documentació i informació:
Tota la documentació relativa al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec
tècnic, es pot consultar al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Hostalric.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?ambit=5&
keyword=hostalric&reqCode=viewDetail&idCap=2919402
7.- Requisits específics del contractista:
Els continguts en el Plec de clàusules administraves particulars.
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació de les ofertes: 20 dies naturals, a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant, i
finalitzarà a les 14.00h de l’últim dia de presentació d’ofertes.
b) Documentació que cal presentar: la detallada al Plec de clàusules
administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes: els licitadors presentaran els sobres per mitjans
electrònics, a través del portal indicat en el Plec de clàusules administratives
particulars. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran
excloses.
Signat electrònicament
Nil Papiol i Champagne
Alcalde

