Anunci licitació Perfil C.29-19 Obres camins 2679/2018
C.29/2019

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE POLINYÀ PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE D’OBRES D’OBRES DE MANTENIMENT DELS CAMINS
FORESTALS PER GARANTIR L’ACCÉS DELS SERVEIS D’EMERGÈNCIA EN CAS
D’INCENDI.

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Polinyà.
b) Número d’identificació: 816720002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Departament de compres i contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d'expedient: C-29/2019
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Polinyà.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1
c) Localitat i codi postal: Polinyà CP: 08213.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937130264.
f) Adreça electrònica: egeabj@ajpolinya.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://www.polinya.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 3 dies anteriors a la data límit per a
presentar ofertes.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h. Dilluns i dimecres de 16 a 19h.
Excepte festius a la localitat.
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres d’arranjament i manteniment dels camins forestals.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: No.
d) Lloc d'execució: camins de la població indicats al projecte.
e) Termini d'execució: 2 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45233160-8 “Adequació i pavimentació camins”
h) Codi NUTS: ES511
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert sumari
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electronica: No.
5.- Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 45.537,19 € IVA exclòs
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
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Provisional: no procedeix
Definitiva: no procedeix
8.- Requisits específics del contractista
D’acord amb l’article 159.6.b) LCSP, s’eximirà als licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional. No obstant això, el licitador haurà de
disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
Inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la
construcció.
9.- Criteris d’adjudicació: Els establerts a la clàusula 1.11 del PCAP
10.- Condicions particulars per l’execució del contracte: Les establertes a la clàusula
2.2 del PCAP.
11.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12.- ACP aplicable al contracte? No
13.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar des de el següent dia de la
publicació del anunci en el Perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: S’indiquen a la clàusula 1.18 del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica:
http://www.polinya.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
14.- Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Polinyà.
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament.
c) Data: 3r dia hàbil al de finalització de la presentació d’ofertes. Si el dia d'obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
15.- Despeses d'anunci
No hi haurà despeses de publicitat.
16.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
Català o castellà
17.- Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Polinyà
b) Adreça: Pça. de la Vila, 1. 08213 Polinyà
c) Termini per presentar recurs: El legalment establert
Polinyà, document signat electrònicament al marge

