ANUNCI
De Ajuntament d'Agramunt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’OBRES DEL
PROJECTE PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ
D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament d'Agramunt.
Número d’identificació: 2500300000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Agramunt
Tipus de poder adjudicador Administració Pública.

Número d'expedient: 285/2020
-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
Domicili: Plaça de l'Església, 1
Localitat i codi postal: Agramunt CP: 25310.
Telèfon: 973390057.
Adreça electrònica: ajuntament@agramunt.cat.
Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=1389878
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: un dia abans de la finalització del termini
per presentar les propostes.
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 a les oficines de l'Ajuntament
d'Agramunt.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: “CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA PER UNA
CALDERA DE BIOMASSA, EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA””
a)
b)
c)
d)

Divisió en lots i número de lots/ d’unitats:No.
Lloc Execució: Residència Geriàtrica Mas Vell
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 45331110-0 Treballs d’instal·lació de calderes.
44621200-1 Calderes
e)
Aquest contracte s’haurà d’executar en el termini de 6 mesos a comptar des de la
formalització de l’acta de replanteig.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: OBRES
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació

1

a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de noranta-cinc mil
cinc-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-set cèntims ( 95.554,47 €) (IVA exclós).
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de voint mil seixanta-sis
euros amb quaranta-quatre cèntims (20.066,44 €).
Pressupost total és de cent quinze mil sis cents vint amb noranta-un cèntims ( 115.620,91 €)
IVA Inclós.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants de la LCSP.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA
Si s’aprecia que l’oferta és anormal o desproporcionada, a més es prestarà una garantia
complementaria d’un 5% de l’import d’adjudicació, resultant una garantia total del 10% del preu
del contracte.
-8 Requisits específics del contractista .S’estableix en la clàusula 1.10 del plec de clàsules administratives els criteris de solvència
financera, tècnica i professional que ha de reunir l’empresa.
-9 Criteris d’adjudicació:
automàticament)

CRITERIS

DE

VALORACIÓ

(tots

ells

quantificables

1.- MILLORA ECONÒMICA (PUNTUACIÓ MÀXIMA 30 PUNTS)
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:
S’aplicarà la següents fórmula:
P = 30 x (OM/OF)
P = puntuació
OM = Oferta més baixa
OF = Oferta del licitador que es puntua
2.- MILLORES TÈCNIQUES (PUNTUACIÓ MÀXIM 20 PUNTS)
MILLORA

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST
EXECUCIÓ
MATERIAL

PUNTS

2

MILLORA DELS ACABATS DE LES
SALES D’INSTAL·LACIONS
Condicionament de l’interior de les
sales de calderes un cop retirada la
caldera de gasoil existent. Inclou:
MILLORA 1

Aixecar el nivell del terra fins a la cota
exterior mitjançant aportació de tot-ú i
l’execució d’una solera.

6.000 €

8 punts

9.000 €

12 punts

Sanejament de les parets i ajudes de
paleteria necessàries per deixar-les
ben acabades.
Pintat de les parets interiors i exteriors.

MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS DE L’EDIFICI

MILLORA 2

Instal·lació de dos dipòsits de 2.000
litres reutilitzats i d’un dipòsit nou de
2.000 litres, d’un grup contra incendis
de 12m3/h elèctric + jockey amb
col·lector de proves i cabalímetre i
connexió a la instal·lació de BIE’s
existent.
Instal·lació d’una nova escomesa
d’aigua
contra
incendis
amb
comptador de pas total de DN50mm
des del Passeig nou.

-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 DIES HÀBILS a comptar de l’endemà de la publicació al perfil
del contractant
b) Documentació que cal presentar: plec de clàusules
c) Presentació d’ofertes:sobgre digital
-11 Obertura de proposicions
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a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Lloc:Despatx de secretaria. plataforma electrònica
c) Data: es fixarà en el perfil del contractant
d) Hora: 12:00 h
e)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir
de la data de l’obertura de les proposicions
-12 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.
-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: junta de govern local
b) Adreça: plaça Esglèsia, 1
c) Termini per presentar recurs: 1 mes

Bernat Solé Barril
Alcalde
Signat electrònicament
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