PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA PRIMERA AL CENTRE DE
CONVIVÈNCIA SOCIAL D’ALCANÓ
1.- OBJECTE
L’objecte del contracte és “REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA PRIMERA AL
CENTRE DE CONVIVÈNCIA SOCIAL D’ALCANÓ”
2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE/ PRESSUPOST
El valor estimat del contracte es fixa en trenta-quatre mil vuit-cents quaranta-tres
euros amb noranta-cinc cèntims ( 34.843,95€) de base, més set mil tres-cents
disset amb vint-i-tres cèntims (7.317,23€) corresponents al 21% d’IVA.
3.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini màxim per l’execució de les obres és de dos mesos.
Aquest termini començarà a comptar des de la data de l’acta d’inici i de replanteig
de l’obra.
4- RELACIÓ D’ELEMENTS I MATERIALS
Inclosos al projecte.
5.- TERMINI DE GARANTIA
Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar des de la data de signatura de
l’acta de recepció de les obres.
6.- CRITERI DE VALORACIÓ
- Oferta econòmica: El contractista haurà de presentar necessàriament
l’import net (iva apart) pel que es compromet a l’execució de les obres
previstes al projecte base de l’administració, es a dir sense incloure les
millores addicionals que puguin oferir.
- Oferta tècnica: Programa de treball i memòria constructiva, variants o
millores tècniques a l’execució, qualificació sobre l’execució d’obra,
garanties en obra, instal·lacions, equipaments i/o maquinaria.
7.- DIRECTOR FACULTATIU
Serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià

8.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Ajuntament d’Alcanó
9.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
Un cop formalitzat el contracte l’adjudicatari ha d’elaborar un pla de seguretat i
salut en el treball de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte, en
que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions que s’hi
contenen.
10. PRESENTACIÓ D’OFERTES I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Les ofertes s’han de presentar dins el termini de 10 dies naturals comptats a partir
de l’endemà de la publicació de l’anunci al perfil del contractant.
Les ofertes s’han de presentar per mitjans electrònics.

Alcanó, a data de signatura electrònica

