ANUNCI
De Ajuntament de Viladrau pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de obres (exp. 250-01 04 006 32-2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Viladrau.
b) Número d’identificació: 1722070005.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Viladrau
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 250-01 04 006 32-2018

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Viladrau.
b) Domicili: C/ Balcells i Morató, 3
c) Localitat i codi postal: VILADRAU CP: 17406.
d) Codi NUTS: 3
e) Telèfon: 938848004.
f) Adreça electrònica: ajuntament@viladrau.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca
p.pscp?ambit=5&keyword=viladrau&reqCode=viewDetail&idCap=2942
361
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 9/10/2018
Horari d’atenció: Dilluns a Divendres 9 a 14 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE MIXT D'OBRA I SERVEIS PER
A LA GESTIÓ ENERGETICA I LA MILLORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE LES GUILLERIES.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.
d) Lloc d'execució: VILADRAU e) Termini d'execució: 2 anys i 1
mes
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45316000-5
h) Codi NUTS: 3
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari

c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:47.941,12 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup I subgrup 1 categoria 1
b) Solvència: volum de negoci: 71.911,68 €
-9 Criteris d’adjudicació: Descrits en els plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que
consten als plecs
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no s’escau
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15/10/2018
b) Documentació que cal presentar: la que consta als Plecs.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Viladrau.
Domicili i localitat: C/ Balcells i Morató, 3 VILADRAU
CP: 17406.
Documentació que cal presentar: La que consta als Plecs
Adreça electrònica: ajuntament@viladrau.cat .
Les proposicions també es podran trametre per correu
ordinari dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà
justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a
l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació
la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a
l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica:
no es possible.
d) S’accepta la facturació electrònica: sí
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Viladrau.
b) Lloc: C/ Balcells i Morató, 3 VILADRAU
c) Data: 22 d’octubre de 2018 a les 10 hores.

En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte
o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions.
d) Hora:
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-14 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-15 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs : Alcalde
b) Adreça C/ Balcells i Morató, 3 VILADRAU
c) Termini per presentar recurs: 1 mes

L’Alcaldessa

Signat: Margarida Feliu Portabella

