ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de 9 de juliol de 2019, ha aprovat
inicialment el Plec de Clàusules Administratives i prescripcions tècniques, que
regeixen el contracte administratiu de serveis per a la redacció de la
documentació i direcció tècnica necessària per l’ampliació de l’Escola Mestral
creant un nou aulari d’educació infantil, per substituir els mòduls prefabricats
actuals i condicionament de l’entorn, pel procediment obert, amb diferents
criteris de ponderació i tramitació ordinària.
A tal efecte el Plec de clàusules tant administratives particulars com el de
prescripcions tècniques s’exposarà a informació pública en el perfil del
contractant durant el termini dels primers 8 dies naturals a efectes de
reclamació i simultàniament es procedirà a efectuar l'anunci de licitació per a
l'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant durant el
termini de 15 dies naturals.
Simultàniament, s’acordà la iniciació del procediment d’adjudicació i per mitjà
del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert als plecs de clàusules aprovats, l’extracte del qual és el
següent, amb el benentès que en cas que es formulin reclamacions als Plecs de
clàusules abans esmentats l’òrgan de contractació pot suspendre el
procediment fins a la resolució d’aquestes:
1.

Entitat adjudicadora
a) Organisme. Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Plaça Ajuntament, 6
3) Localitat i codi postal: Vandellòs - 43891
4) Telèfon: 977 82 40 37
5) Telefax: 977 82 43 59
6) Correu electrònic: info@vandellos-hospitalet.cat
7) Direcció d’internet del perfil del contractant: http://www.vandelloshospitalet.cat
d) Número d’expedient: 12/2019

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: contracte administratiu dels serveis per a la redacció de la
documentació i direcció tècnica necessària per l’ampliació de l’Escola
Mestral
creant un nou aulari d’educació infantil, per substituir els mòduls
prefabricats actuals i condicionament de l’entorn.
c) Termini d’execució: 22 mesos
3. Tramitació i procediment:
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de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant sobre licitació d’un
contracte de serveis

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d’adjudicació: Obert
c) Criteris d’adjudicació: judicis automàtics i judicis de valor
4. Pressupost base de licitació:
a) Import total: 87.000,00€ (IVA exclòs)
5. Garanties exigides.
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: Serà un 5% de l’adjudicació
6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No s’exigeix
b) Altres requisits. Els establerts a les clàusules administratives
particulars.
7. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 23 d’agost de 2019. Condicionat a la no
presentació d’al·legacions al contingut dels plecs. En el supòsit de
presentar-se reclamacions aquestes hauran de ser resoltes, restant
suspesa aquesta data i es determinarà nova data per la presentació de
les corresponents ofertes econòmiques.
b) Documentació a presentar: la que s’assenyala al Plec de clàusules
administratives particulars.

8. Obertura d’ofertes econòmiques
a) Descripció. Prèviament establert al Perfil del Contractant
b) Plaça Ajuntament, 6
c) Localitat i codi postal: Vandellòs - 43891
9. Despeses de publicitat. Les despeses de publicació dels anuncis i en general
totes les despeses que generi el contracte i la seva formalització, aniran a
càrrec del contractista adjudicatari.
LA SECRETÀRIA
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
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c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: Plaça Ajuntament, 6
3. Localitat i codi postal: Vandellòs - 43891
4. Direcció electrònica: info@vandellos-hospitalet.cat

