AJUNTAMENT
EL VILOSELL

ANUNCI
De l’ Ajuntament del Vilosell pel qual es fa pública la licitació d’ un
contracte d’ obres: “Reconstrucció de marges de pedra al nucli urbà ”
1. Administració contractant:
a) Organisme: Ajuntament del Vilosell
b) Domicili : Plaça Ajuntament número 3
c) Localitat i cp: El Vilosell, 25457
d) Telèfon: 973. 175 221
e) Dependència que tramita l’ expedient: Secretaria
f) Tipus de procediment: Obert simplificat sumari
g) Publicitat: Sí
h) Tipus de contracte: Contracte d’ obra
i) Lots: No
j) Tramitació: Ordinària
k) Criteris d’ adjudicació: diversos, s’ especifiquen al plec de clàusules.
2. Objecte:
a) Descripció: Reconstrucció de marges de pedra al nucli urbà
b) Lloc d’ execució : Trams d’ actuació .- 1.-Carrer camí de Vilanova.- 2.-Carrer camí
de Vilanova.-3.-Carrer Camí de Vallclara.- 4.-Carrer Pujada al Castell.
c) Termini d’ execució: 3 mesos.
d) CPV 45000000-7 “Trabajos de construcción”
3. Valor estimat del contracte : 50.641,60 (IVA no inclòs)
4. Pressupost base de licitació : 61.276,34 (IVA inclòs), anualitat 2021, revisió de preus
NO.
5. Garantia definitiva: NO
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Perfil del contractant Ajuntament del Vilosell.
El perfil serà accessible per a tots els interessat des de l’ accés de la web municipal:
http://
www.elvilosell.cat
o
directament
als
links
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.do?keywo
rd=vilosell&reqCode=viewDetail&idCap=1317615.
7. Requisits específics del contractista:
Segons plec de clàusules.
8. Criteri únic de valoració de les ofertes:
Avaluable de forma automàtica: Segons criteris establerts en el plec de clàusules.
S’ exclou al preu com a criteri d’ avaluació de la valoració de les ofertes.
9. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació i horari: En el termini de deu (10) dies hàbils, comptats
des de l’ endemà de la publicació del corresponent anunci al Perfil del Contractant.
Si el venciment del termini fos dissabte o festiu, s’ entendrà que finalitza el primer
dia hàbil següent.
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b) Documentació que s’ ha de presentar: la detallada al Plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’ indica a la clàusula 9a del Plec.
d) Licitació electrònica.
10. Obertura de les ofertes: No és celebrarà acte públic. La mesa de contractació es
constituirà el tercer dia hàbil de la finalització del termini de presentació de
proposicions a les 9.00 h a fi de qualificar la documentació del sobre únic.

El Vilosell a 19 d’ abril de 2021

L’ Alcalde
Jordi Nogué Estradé

