ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’IVARS DE NOGUERA PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA
LICITACIÓ DE:
“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS D’AIGUA PER A LA MILLORA
DEL SISTEMA DE GESTIÓ MUNICIPAL DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL
NUCLI D’IVARS DE NOGUERA.”

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament d’Ivars de Noguera.
Dependència que tramita l'expedient: Secretària municipal.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 164/2022

3. Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Millora del sistema de gestió municipal de l’abastament d’aigua
potable del nucli d’Ivars de Noguera.
Admissió de pròrroga: no
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
Termini d'execució: 2 mesos
Codi CPV: 38421100-3 comptadors d’aigua i 65500000-8 serveis lectura de contadors
4. Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministrament.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert simplificat sumari.
Contracte reservat: no.
Forma: varis criteris d’adjudicació.
S’aplica un acord marc: no.
Tramitació electrònica: sí, sobre digital
Inscripció al RELI: Obligatòria per participar en aquest licitació.
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2. Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament d’Ivars de Noguera.
Domicili: C/Pere 1
Localitat i codi postal: Ivars de Noguera, CP: 25122.
Telèfon: 973760334.
Adreça electrònica: ajuntament@ivarsnoguera.ddl.net
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=IVARS+DE+NOGUERA&idCap=1865336&ambit=&
Horari d’atenció: 9 a 15 hores

5. Pressupost de licitació
Pressupost base de licitació:
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 17.072,00 € IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 20.657,12 €
Valor estimat del contracte: 17.072,00€ sense IVA.
6. Admissió de variants: no.
7. Garanties
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: no procedeix
8. Requisits específics del contractista
Tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits en el Registre electrònic
d’empreses licitadores (RELI) o bé en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades
del sector públic (ROLECE).

9. Criteris d’adjudicació
Diversos Criteris objectius quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes
en els plec de clàusules administratives

11. Presentació de les ofertes
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 en dissabte o festiu, s’entendrà que finalitza el primer dia hàbil següent.
Documentació que s’ha de presentar: la detallada al Plec de clàusules administratives
particulars.
Lloc de presentació: La presentació es farà electrònicament mitjançant l’eina de “Sobre Digital”
integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a
l'adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=IVARS+DE+NOGUERA&idCap=1865336&ambit=&
12. Obertura de les proposicions.
L’Alcaldia ha de determinar, una vegada exhaurit el termini de presentació d’ofertes, la data i
hora de reunió de la mesa de contractació.
Les reunions de la mesa de contractació no són públiques, atès que la licitació es fa utilitzant
mitjans electrònics (art. 157.4 de la Llei).
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10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

La mesa de contractació procedirà a l'obertura del SOBRE
«ÚNIC», que conté la documentació administrativa, la proposició econòmica i documentació
quantificable de forma automàtica.
Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els
requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes.
A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a
comprovar, si s’escau, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que
'empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per
formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions
suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes
oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.
13. Perfil del contractant.
Per obtenir el text íntegre dels Plecs i els seus annexos es pot consultar la pàgina
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=IVARS+DE+NOGUERA&idCap=1865336&ambit=&
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Ivars de Noguera, a data de la signatura electrònica.

