ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix, sobre licitació del contracte d’obra “Projecte
simplificat de reurbanització de la Travessia del Perelló de Vilablareix“ mitjançant
procediment obert simplificat.
La Junta de Govern Local de la corporació en sessió ordinària de data 22 d’abril de 2021, va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars referents a l’expedient de contractació de
l’obra d’obra “Projecte simplificat de reurbanització de la Travessia del Perelló de
Vilablareix“ mitjançant procediment obert simplificat.

-2 Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte administratiu d’obra.
b) Descripció de l’objecte: Projecte simplificat de reurbanització de la Travessia del Perelló de
Vilablareix, d’acord amb les condicions establertes al plec de clàusules administratives
particulars.
c) Divisió per lots i núm: no s’estableixen lots.
d) lloc d’execució: Vilablareix.
e) termini d’execució: 3 mesos.
-3 Tramitació. procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat.
c) criteris d’adjudicació:
-oferta econòmica (10 punts)
-4 Pressupost base de la licitació:
El pressupost objecte de licitació s’estableix en la quantia màxima de 117.329,19€ (exclòs
d’iva).
El valor estimat del contracte, en aplicació de l’article 101.2a) de la LCSP que comporta afegir al
preu del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència de l’òrgan de contractació es fixa en 117.329,19€ (cent disset mil tes-cents vint-inou euros amb dinou cèntims) sense inclusió de l’IVA.
-5 Garanties exigides:
a) Provisional: queda dispensada.
b) Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació (exclòs l’IVA).
-6 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis
conclosos anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a 175.993,78 €.
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-1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Vilablareix. C/ Perelló, 120, CP 17180, Vilablareix (Girona). Tel: 972 405001,
Fax: 972 238764.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) obtenció de documentació i informació: www.vilablareix.cat (perfil del contractant)
d) correu electrònic: ajuntament@vilablareix.cat

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà
proporcional al període.
S’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals i la declaració de l’empresari indicant el
volum de negocis global de l’empresa.
En tot cas, la inscripció en el RELI o ROLECE acreditarà les condicions de solvència econòmica i
financera de l’empresari.
c) Solvència tècnica i professional:

El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser
igual o superior al 70% del valor estimat del contracte. L’import mínim que s’ha de complir és de
82.130,43 €.
d) Altres requisits específics: No.
-7 Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació
a) data límit presentació: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la
licitació al perfil del contractant.
b) modalitat de presentació i documentació a presentar: la que ressenya als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
c) lloc de presentació:
1 Dependència. Ajuntament de Vilablareix.
2 Domicili: c/ Perelló, 120.
3 Localitat i codi postal: Vilablareix, CP 17180.
d) admissió de variants: no
Vilablareix, a 11 de maig de 2021

L'ALCALDE
Sr. David Mascort i Subiranas
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S’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys,
avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals
es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, aquests certificats han
de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

