ANUNCI
De Ajuntament de Rialp pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres (exp.
GC/DIP012018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Rialp.
b) Número d’identificació: 2518320002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Rialp
d) Tipus de poder adjudicador ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
e) Principal activitat del poder adjudicador: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Si escau,
f) Número d'expedient: GC/DIP012018
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Rialp.
b) Domicili: PLAÇA DEL TORNALL, 1
c) Localitat i codi postal: RIALP CP: 25594.
d) Telèfon: 973620365.
e) Adreça electrònica: secretaria@rialp.cat.
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewD
etail&idCap=3860851
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/05/2018
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: REPARACIÓ DE L'ESFONDRAMENT DE LA CARRETERA DE
CAREGUE AL SU PAS PEL NORD DEL NUCLI D'ESCÀS.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d) Lloc d'execució: Municipi de Rialp
d) Termini d'execució 1 mes
e)
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: urgent
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: 76.441,05 . euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
-8 Criteris d’adjudicació: especificats a l’annex I del plec de clàusules administratives
particulars accessible des de l’anunci al perfil del contractant
-8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 01/06/2018
b) Documentació que cal presentar: oferta econòmica d’acord amb el model de l’Annex II
del plec de clàusules administratives particulars accessibles de de l’anunci al perfil del
contractant
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Rialp.
Domicili i localitat: PLAÇA DEL TORNALL, 1 RIALP
CP: 25594.
Documentació que cal presentar: punt b) apartat 8 d’aquest anunci
Adreça electrònica: secretaria@rialp.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:
Mitjançant sobre electrònic al perfil del contractant
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: NO
e) S’accepta la facturació electrònica: SI
f)S’utilitza el pagament electrònic: NO
-9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Rialp.
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Rialp
c) Data: 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. Si el dia d'obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

-10 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-11 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
Alcaldia de l’Ajuntament de Rialp
b) Adreça
c) Plaça del Tornall, 1
d) Termini per presentar recurs
e) 1 mes
Rialp, 18 de maig de 2018
Gerard Sabarich Fernàndez-Coto
Alcalde President de l’Ajuntament de Rialp
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