ANUNCI de LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE TORRELAMEU

El Ple de l’Ajuntament de Torrelameu, en sessió de 30 d’agost de 2019
va aprovar l’inici de l’expedient de contractació. (Exp. 2/2019).
1. Administració contractant:
a) Organisme: Ajuntament de Torrelameu
b) Domicili: carrer Balaguer, 5 - 25138 Torrelameu
c) Telèfon: 973 190 267
d) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
e) Tipus de procediment: obert simplificat
f) Tramitació electrònica: sí
g) Publicitat: sí
h) Tipus de contracte: obres
i) Lots: no
j) Tramitació: ordinària
k) Criteris d’adjudicació: varis avaluables de manera automàtica:
1. Proposta econòmica: fins a 60 punts.
2. Ampliació del termini de garantia: fins a 10 punts.
3. Substitució del cablejat: fins a 10 punts.
4. Substitució de braços en mal estat: fins a 15 punts.
5. Criteri mediambiental: utilització de mitjans de transport amb
baixa emissió de CO2, fins a 5 punts.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: renovació de l’enllumenat públic exterior del municipi de
Torrelameu actual per un de nou de tecnologia LEC d’última generació
segons la memòria presentada per a l’atorgament de la subvenció de
l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia dins de Projecte
d’Inversió que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni a
entitats locals (FEDER-POPE 2014-2020)
b) Lots: no
c) Codis CPV:
- 31527200-8 Llums per l’enllumenat exterior
-

45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i
senyalització

-

45316100-6 Instal·lació d’equip de l’enllumenat exterior

3. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 99.173,55€ (IVA exclòs).
Import total IVA INCLÒS: 120.000,00€
IVA suportat 21%
4. Admissió de variants: no
5. Garanties
a) Provisional: no
b) Definitiva: sí, 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs)

6. Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?a
mbit=5&keyword=torrelameu&reqCode=viewDetail&idCap=3099695

7. Requisits específics:
a) Solvència econòmica i financera: xifra anual de negoci
b) Solvència tècnica i professional: treballs realitzats
c) Classificació: no s’exigeix
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 dies hàbils des de l’endemà de la
publicació al perfil del contractant.
b) Lloc
de
presentació:
perfil
del
contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp
?ambit=5&keyword=torrelameu&reqCode=viewDetail&idCap=30996
95
9. Documentació:
a) Sobre A: Formula DEUC o Declaració responsable (Annex I)
b) Sobre B: Proposta econòmica i criteris quantificables de manera
automàtica (Annex II, III, IV, V i VI del plec de condicions
administratives particulars). Annexos I, II, III, IV i V del plec de
condicions tècniques.

10. Obertura de les ofertes:
a) La Mesa de contractació es constituirà en sessió no pública a les
14.30 del dia següent hàbil a la finalització del termini de presentació
de les ofertes per analitzar la documentació administrativa del Sobre A.
b) El Sobre B, relatiu a la proposta econòmica i els criteris quantificables
de manera automàtica, la Mesa de contractació es constituirà en sessió
no pública el divendres següent hàbil a l’obertura del Sobre A, o si
s’escau, de la finalització del termini atorgat als licitadors per a esmenar
els defectes de la documentació administrativa.
Torrelameu, 24 de setembre de 2019
L’alcalde,
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