ANUNCI
de l’Ajuntament de La Selva del Camp sobre licitació d’un contracte d’obra
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 13 d’agost de 2019, ha aprovat
l’expedient de contractació, que inclou el plec de clàusules administratives particulars,
per adjudicar per procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’obres d’urbanització
“REMODELACIÓ DEL CARRER DEL PRESIDENT COMPANYS” de la Selva del Camp.
Simultàniament, s’acordà l’inici del procediment d’adjudicació i per mitjà del present
s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert als
plecs de clàusules aprovats, l’extracte del qual és el següent:
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme. Ajuntament de La Selva del Camp
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Plaça Major, 4
3) Localitat i codi postal: La Selva del Camp - 43470
4) Telèfon: 977 84 40 07
5) Telefax: 977 84 47 14
6) Correu electrònic: contractacio@laselvadelcamp.cat
7) Direcció d’Internet del perfil de contractant
http://www.laselvadelcamp.cat
d) Número d’expedient: 1297/2019

accessible

a:

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Tipus: Obres
b) Descripció: és objecte d’aquest contracte d’obres l’execució de les obres
contingudes al projecte bàsic i dexecució “REMODELACIÓ DEL CARRER DEL
PRESIDENT COMPANYS”.
c) Termini d’execució: 3 mesos.
d) CPV: 45233252-0, Treballs de pavimentació en carrers.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I CRITERIS D’AJUDICACIÓ:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d’adjudicació: Obert.
c) Criteris d’adjudicació: S’adjudicarà a l’oferta que resulti més avantatjosa, utilitzant-se
fórmules matemàtiques (60%), corresponents al preu, subjectes a criteris subjectius: Pla
d’execució dels treballs (40%).
4. IMPORT:
a) Import de la licitació: 356.902,72 € (IVA no inclòs)
b) Pressupost base de licitació: 431.852,29 € (IVA inclòs)
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5. GARANTIES EXIGIDES.
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: Serà un 5% del preu de l’adjudicació
6. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:
a) Classificació: No s’exigeix.
b) Altres requisits. Els establerts a les clàusules administratives particulars i tècniques.
7. PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar des del dia següent al que
aparegui la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant de l’Ajuntament.
b) Documentació a presentar: la que s’assenyala al Plec de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre General
2. Domicili: Plaça Major, 4
3. Localitat i codi postal: La Selva del Camp - 43470
4. Direcció electrònica: contractacio@laselvadelcamp.cat
8. OBERTURA D’OFERTES ECONÒMIQUES
a) Descripció. Prèviament establert al Perfil de Contractant
b) Plaça Major, 4
c) Localitat i codi postal: La Selva del Camp - 43470
9. Despeses de publicitat. Les despeses de publicació dels anuncis (fins a un límit de
500,00 €) i en general totes les despeses que generi el contracte i la seva formalització,
aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
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