ANUNCI
Sobre aprovació de Plecs de clàusules i licitació d’obres
Aprovat pel ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 d’abril de 2021 el plec de
clàusules econòmiques, administratives, jurídiques particulars i el plec de condicions
tècniques que ha de regir el procediment obert, amb tràmit d’URGÈNCIA, per
l’adjudicació de l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a la millor relació
qualitat-preu utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, en els termes establerts
en l’art. 145 de la LCSP, per a la contractació de les obres que es detallen a
continuació, i atès l’art.277 del RDL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposen al públic pel termini de 5
dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci en el BOP
perquè es puguin presentar reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions durant el
període d’informació pública, els plecs a dalt esmentats s’entendran definitivament
aprovats sense necessitat de nou acord.
Simultàniament s’anuncia el procediment obert, si bé condicional al que disposa l’art.
122.2 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local.
1- ENTITAT ADJUDICADORA
a. Organisme: Ajuntament de Rialp
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2- OBJECTE DEL CONTRACTE
a. Descripció del projecte: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA
DE LES ESCOLES
b. Divisió per lots i número: No s’escau.
c. Lloc d’execució: Rialp
d. Data límit finalització de l’obra: 30 de juny de 2021.
3- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a. Tramitació: URGÈNCIA
b. Procediment: Obert simplificat amb pluralitat de criteris
c. Règim de contractació: Contractació no harmonitzada
4- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
a. Tipus de pressupost: Tancat
b. Pressupost d’execució material (IVA exclòs): 199.835,33 €
c. Benefici industrial (6%): 7.776,96 €
d. Despeses generals (13%): 16.850,09 €
e. IVA: 32.391,05 € € (Tipus: 21%)
f. Pressupost base de licitació: 186.634,16 IVA inclòs.
5- TERMINI DE GARANTIA: 1 any
6- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

a.
b.
c.
d.
e.

Entitat: Ajuntament de Rialp
Domicili: Plaça del Tornall, 1, 25594 Rialp
Telèfon: 973620365
E-mail: administració@rialp.cat
Data límit per obtenció de documents i informació: Durant el termini de
presentació d’ofertes, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
f. Perfil del contractant: La direcció d’accés al perfil de contractant en
l’Ajuntament
de
Rialp
és:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=rialp&reqCode=viewDetail&idCap=3860851
7- REQUISITS DEL CONTRACTISTA
a. D’acord amb el disposat a l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre no s’exigeix classificació del contractista
8- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a. Data límit de presentació: TRETZE (13) dies naturals posteriors al de
l’última publicació d’aquest anunci en el BOP.
b. Documentació que s’ha de presentar: S’indica a les clàusula quinzena i
divuitena del plec de clàusules aprovat.
c. Criteris per l’adjudicació:
i. Proposició econòmica: Es valorarà amb 10 punts la presentació
d’ofertes per l’import del preu base d’adjudicació
ii. Millores econòmiques (20 punts)
1. Assumpció de la despesa dels honoraris de la Direcció
d’Obra
Fórmula: Import dels honoraris de Direcció d’Obra.
Import màxim de l’oferta: 3.000,00 €.
Fórmula de càlcul: Import Honoraris=1. Valoració oferta
sobre 1: IOx100/IH,m on:
IO: Import oferta
IH: Import Honoraris
Puntuació: 1=10 punts
2. Fins a 10 punts: es valorarà la presentació d’ofertes de
millora per a executar en el nucli de població de Rialp,
d’acord amb els criteris establerts a l’art. 145 de la LCSP
fins a un 10% per sobre del pressupost base a raó de 1
punt per cada 1% de millora. No hi haurà arrodoniment,
fixant-se la puntuació en punts enters amb dos decimals.

9- OBERTURA DE LES OFERTES
a. L’acte d’obertura de les propostes serà públic i tindrà lloc a la sala
d’actes de la corporació a les dotze hores del dimecres següent al dia de
la finalització del període de presentació de les proposicions o, si aquest
és festiu, el primer dia hàbil següent.
10- DESPESES DELS ANUNCIS: Les despeses dels anuncis aniran a càrrec del
contractista adjudicatari

Rialp, 21 d’abril de 2021

Gerard Sabarich Fernàndez-Coto
Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp

