Ajuntament de La Riera de Gaià

De conformitat amb la resolució d’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2018 ,
mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment
obert
simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació per a l’adjudicació del contracte
d’obres “Nova Xarxa de Clavegueram al carrer Major “d’acord amb les
següents dades :
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme. Ajuntament de La Riera de Gaià
b) Dependència que tramita l’expedient : Secretaria
c) Obtenció de documentació :
c.1) Localitat i codi postal : Plaça Major 1 43762 La Riera de Gaià
c.2)Telèfon : 977655000
c.3) Fax : 977655235
c.4) Correu electrònic : montse.caballe@rieradegaia.cat
c.5)Direcció d'internet del perfil del contractant des de la web de la
Generalitat de Catalunya.
2. Objecte del contracte
a) Tipus : Contracte d’obres “Nova Xarxa de Clavegueram al carrer Major”
b) Lloc d’execució : Al carrer Major de La Riera de Gaià
c)Termini d’execució : 4 mesos
c) No s’admeten la divisió de lots.
d) CPV :
45231300-8 treballs de construcció de tubs per aigua i aigües residuals
45233200-1 Treballs diversos pavimentació
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers
e) No s’admeten variants
3. Tramitació i procediment .
Expedient núm. : 330/2C/2018
a) Tramitació ordinària
b) Procediment obert simplificat
c) Criteris d’adjudicació :
c.1) Millores tècniques fins a un màxim de 40 punts valorant-se fins a 20
punts el termini de garantia i 20 punts la gestió de residus.
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ANUNCI DE LICITACIÓ

c.2) Proposició económica fins a un màxim de 60 punts.
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte :
Pressupost base de licitació 117.552,26 €
Valor estimat del contracte 97.150,63 € +20.401,63 € IVA

5. Garanties exigides :
Garantia definitiva 5% del preu final ofert, exclòs IVA.
6. Presentació d’ofertes
a.1) Data límit d'obtenció de documentació i presentació d’ofertes: 20 dies
naturals a partir de la publicació del present anunci al Perfil del contractant.
a.2) Lloc de presentació :
Dependència municipal de 9 a 14 :00 de dilluns a divendres ubicat a Plaça
Major 1-43762 La Riera de Gaià
7. Requisits específics del contractista:

8. La mesa de contractació estarà formada per
Oriol Monclús Sánchez, actuarà com a President
Montserrat Caballé Palau – vocal (secretària-interventora)
Jordi Granell March- vocal (Arquitecte que presta els serveis a l’Ajuntament de
La Riera de Gaià)
Noemí Ruiz Aguiló- TAE de l’Ajuntament que actuarà com a secretària de la
Mesa
La Riera de Gaià, a data de la signatura electrònica
L’Alcalde
Jaume Casas i Sordé
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Hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional conforme al que determina l’Art. 87.1.a) i 88.1.b) i f)de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic.

