Núm. Exp.: 2021/32

Anunci de la licitació del contracte d’obres de “Millora de l’eficiència de la xarxa
municipal d’aigua potable. Telecontrol”
Per Acord del Ple municipal, adoptat en la sessió ordinària núm. 2021/3 celebrada
el dia 29 d’abril de 2021, s’ha aprovat el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació de les obres de “Millora de l’eficiència de
la xarxa municipal d’aigua potable. Telecontrol”, les quals s’adjudicaran mitjançant
procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i per
tramitació ordinària. Simultàniament, s’ha aprovat la despesa derivada d’aquesta
contractació i s’ha disposat l’obertura del procediment de licitació. Consegüentment,
de conformitat amb l’article 159.2 en concordança amb l’Annex III de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), per mitjà
del present anunci s'efectua la següent convocatòria de licitació:
1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Ajuntament de Beuda
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria intervenció
c) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
e) Número d’expedient: 2021/32
2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Beuda
b) Domicili: Plaça major, 4
c) Localitat i codi postal: Beuda, 17850
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972570534
f) Adreça electrònica: ajuntament@beuda.cat
g) Adreça d’internet del Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/1502665/cust
omProf
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h) Data límit per a l’obtenció de documentació: fins a 10 dies abans de la fi del
termini de presentació de proposicions
3. Objecte del contracte:
a) Tipus: Contracte d’obres (no subjecte a regulació harmonitzada)
b) Descripció de l’objecte: Execució de les actuacions compreses en el projecte
d’obres locals ordinàries titulat “Millora de l’eficiència de la xarxa municipal d’aigua
potable. Telecontrol”, aprovat inicialment per Acord del Ple municipal, adoptat en
la sessió de data 28 de gener de 2021; publicant-se l’edicte d’aprovació definitiva
en el BOPG núm. 73, de 19 d’abril de 2021, i a l’eTauler de l’Ajuntament.
c) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
51110000-6

Serveis d’instal·lació d’equip elèctric

d) Divisió per lots: No
e) Lloc d’execució: municipi de Beuda
f) Termini d’execució: 2 mesos
4. Tramitació, procediment i criteris d’adjudicació:
a) Tramitació de l’expedient: ordinària
b) Procediment d’adjudicació: obert simplificat
c) Criteris d’adjudicació: els detallats a l’apartat H del quadre de característiques
del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant, Plec) i que,
resumidament, són els següents:
Criteris d’adjudicació
a) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica:

Puntuació
75 punts

1. Proposició econòmica

45 punts

2. Reducció en el termini d’execució

15 punts

3. Millora en el termini de garantia

15 punts

b) Criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici
de valor:
1. Proposta de millores de la xarxa municipal d’abastament

25 punts
20 punts

d’aigua potable.
2. Pla de treball: memòria descriptiva i justificativa del procés
constructiu i d’instal·lació

5 punts

5. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 65.945,49 euros, IVA EXCLÒS.
b) Pressupost base de licitació: 79.794,04 euros, IVA INCLÒS, i comprèn, entre
d’altres despeses les detallades a la clàusula cinquena del Plec.
6. Requisits específics del contractista:
Els establerts a la clàusula dotzena i a l’apartat G del quadre de característiques
del Plec.
7. Garanties:
a) Garantia provisional: No s’exigeix
b) Garantia definitiva: 5% del preu final ofert, IVA EXCLÒS.
8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: El termini per presentar ofertes en aquesta licitació
és de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci en el Perfil de contractant; per tant, finalitza el dia 31 de maig de 2021
a les 15:00:00, de manera que, les ofertes rebudes amb posterioritat, és a dir,
a les 15:00:01 hores en endavant, es consideraran extemporànies.
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes per
mitjans electrònics, a través de l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?r
eqCode=viewDetail&idCap=1502665
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran
excloses.
9. Obertura de sobres / proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Beuda
b) Domicili: Plaça major, 4
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c) Data i hora: Es publicarà en el Perfil de contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les
proposicions és públic.

Beuda, data de la signatura electrònica
L’alcalde

