AJUNTAMENT
DE
MASSALCOREIG
(Segrià)

ANUNCI DE LICITACIÓ D’UN CONTRACTE D’OBRA
El Ple de la Corporació de Massalcoreig, en sessió ordinària de 13 d’octubre de 2021,
ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra “Consolidació del mur de contenció del
carrer la Sèquia pels danys produïts per la borrasca “GLORIA” a Massalcoreig”, el Plec
de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació i l’inici del
procediment de licitació públic per a l’adjudicació del contracte administratiu d’obra,
per procediment obert simplificat sumari.
Es fa pública la convocatòria de licitació, per tal que tots els licitadors interessats
tinguin coneixement del següent:
1. Administració contractant:
a) Organisme: Ajuntament de Massalcoreig
b) Domicili: plaça de l’Església, s.n.
c) Localitat i CP: Massalcoreig, 25184
d) Telèfon: 973793601 Fax: 973793777
e) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
f) Tipus de procediment: Obert simplificat sumari
g) Publicitat: Sí
h) Tipus de contracte: Contracte d’obra
f) Lots: No
j) Tramitació: Ordinària
k) Criteris d’adjudicació: Millor oferta econòmica i ampliació del termini de garantia
l) S’aplica subhasta electrònica: No
2. Objecte:
a) Descripció: Consolidació del mur de contenció del carrer la Sèquia pels danys
produïts per la borrasca “GLORIA” a Massalcoreig
b) Lloc d’execució: c/ de l’Escorxador i c/ Paixana
c) Termini d’execució del contracte: tres setmanes
d) CPV: 45262620-3
3.- Valor estimat del contracte
47.733,31 € (IVA no inclòs)
4. Pressupost base de licitació
57.757,31 € (IVA inclòs)
5. Revisió de preus: No
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6.- Garanties
Provisional: No
Definitiva: No
7. Obtenció documentació i informació:
Perfil
del
contractant
de
l’Ajuntament
de
Massalcoreig:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=massalco&reqCode=viewDetail&idCap=9706295
8. Requisits específics del contractista
Classificació: No
Solvència: Inscripció al RELI o ROLECE
9. Criteris d’adjudicació de les ofertes:
Avaluable de forma automàtica:
Millor oferta econòmica i ampliació del termini de garantia
10. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació i horari: En el termini de deu 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.
b) Documentació que s’ha de presentar: La detalla al Plec de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: La presentació es farà electrònicament mitjançant l’eina “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?ambit=&keyword
=massalco&reqCode=viewDetail&idCap=9706295
11. Obertura de les ofertes:
La Mesa de Contractació es constituirà el segon dia hàbil després de la finalització del
termini de presentació de les proposicions, a les 13:00 hores.
12. Perfil de contractant:
Per obtenir el text íntegre dels Plecs i els seus annexos es pot consultar la pagina
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=massalco&reqCode=viewDetail&idCap=9706295
Massalcoreig, 15 d’octubre de 2021
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