ANUNCI
De Ajuntament de Plans de Sió qual es fa pública la licitació d'un contracte DE LES OBRES DE
MILLORA I PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS A LA LOCALITAT DE LES PALLARGUES
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Plans de Sió.
b) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Plans de Sió
c) Tipus de poder adjudicador Administració Pública.
Número d'expedient: 1/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Plans de Sió.
b) Domicili: Plaça de l'Església, 1
c) Localitat i codi postal: Plans de Sió CP: 25211.
d) Telèfon: 973554151
e) Adreça electrònica: ajuntament@plansdesio.com.cat.
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13898
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g) Data límit d'obtenció de documents i informació: un dia abans de la finalització del termini per presentar
les propostes.
h) Horari d’atenció: De dilluns, dimecres i divendres de 18.00 hores a 21.00 hores i dimecres de 9.00 hores
a 14.00 hores a les oficines de l'Ajuntament de Plans de Sió.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: “contracte DE LES OBRES DE MILLORA I PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS A
LA LOCALITAT DE LES PALLARGUES
a)
Divisió en lots i número de lots/ d’unitats:No.
b)
Lloc Execució: Camins de Pallargues
c)
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
d)
El Codi CPV que correspon és: 45233222-1
e)
Aquest contracte s’haurà d’executar en el termini de 6 mesos a comptar des de la formalització de
l’acta de replanteig.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: OBRES
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de setanta-tres mil quatre cents
seixanta euros amb vuitanta-cèntims
( 73.460,80 €) (IVA exclós).
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de quinze mil quatre-cents vint-i-sis euros
amb setanta-set cèntims (15.426,77 €).
Pressupost total és de vuitanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-set euros amb cinquanta-set cèntims ( 88.887,57
€) IVA Inclós.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a
aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova
d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA
Si s’aprecia que l’oferta és anormal o desproporcionada, a més es prestarà una garantia complementaria
d’un 5% de l’import d’adjudicació, resultant una garantia total del 10% del preu del contracte.
-8 Requisits específics del contractista .S’estableix en la clàusula 1.10 del plec de clàsules administratives els criteris de solvència financera, tècnica
i professional que ha de reunir l’empresa.
-9 Criteris d’adjudicació: CRITERIS DE VALORACIÓ (tots ells quantificables automàticament)
1.- MILLORA ECONÒMICA (PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 PUNTS)
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la fórmula
adjunta:
S’aplicarà la següents fórmula:
P = 20 x (OM/OF)
P = puntuació
OM = Oferta més baixa
OF = Oferta del licitador que es puntua
2.- Ampliació de metres d’aslaltat del camí del cementiri des del nucli de les Pallargues fins el cementiri amb
un total de 480 m2 d’asfaltat deixant tot el camí amb paviment amb un total de 40 punts. La millora és de la
partida 3.6 del preojecte: MPB010c
Aquests es puntuaran:
-per cada 120 m2 de llarg per 3 metres d’amplada de paviment asfàltic de 5cm de gruix, realizat amb
barreja bituminosa continua en calent, subministre i aplicació d’imprimació asfaltada i capa d’asfalt...... 10
punts
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Plans de Sió: Castell de Concabella.
b) Lloc:Despatx de secretaria.
c) Data: es fixarà en el perfil del contractant. 20 DIES NATURALS
d) Hora: 12:00 h
e)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la data de
l’obertura de les proposicions
-12 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.
-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcaldia
b) Adreça: Castell de Concabella
c) Termini per presentar recurs: 1 mes

Xavier Pintó Serra
Alcalde
Document signat electrònciament

