De l’Ajuntament de Vielha e Mijaran pel qual es fa pública la licitació del contracte
d’obra “Millora de la xarxa de clavegueram i aigua potable al carrer Deth Bergàs de
Vielha”, expedient 1577/2018.
1. Entitat adjudicadora
- Organisme: Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Número d’identificació: 2524300000
- Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
- Número d'expedient: 1577/2018
2. Obtenció de la documentació i informació
- Entitat: Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Domicili: c/ Sarriulera, 2
- Localitat i codi postal: Vielha - 25530
- Codi NUTS: ES1
- Telèfon: 973640018
- Adreça electrònica: info@vielha-mijaran.org
- Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/1577-2018
- Data límit d’obtenció de documents i informació: 13/08/2018
- Horari d’atenció: 09.00 a 14.00 hores
3. Objecte del contracte
- Descripció de l’objecte: Millora de la xarxa de clavegueram i aigua potable al
carrer Deth Bergàs de Vielha
- Admissió de pròrroga: no
- Divisió en lots: no
- Lloc d’execució: Vielha e Mijaran
- Termini d’execució: 2 mesos
- Codi CPV: 45000000-7
- Codi NUTS: ES1
4. Tramitació i procediment
- Tipus d’expedient: obra
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- S’aplica un acord marc: no
- S’aplica una subhasta electrònica: no
5. Pressupost de licitació: Valor estimat del contracte: 67.729,00 euros
6. Admissió de variants: No
7. Garanties: No
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8. Criteris d’adjudicació: Diversos criteris
-

Criteri d’adjudicació 1 el preu (màxim 80 punts).
Criteri d’adjudicació 2 millores en les prestacions previstes al plec de
prescripcions tècniques (20 punts).

9. Presentació de les ofertes
-

Data límit de presentació: 13/08/2018 a les 14.00 hores
Documentació que cal presentar: segons Plecs de condicions
Presentació Electrònica: Presentació Electrònica Perfil de contractant
S’accepta la facturació electrònica: si

10. Obertura de proposicions
-

Entitat: Ajuntament de Vielha e Mijaran
Lloc: Ajuntament de Vielha e Mijaran
Data: El tercer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de
les proposicions
Hora: 12.00 hores
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions
no és públic

11. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Castellà, català i aranès

-

Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local
Adreça: Ajuntament de Vielha e Mijaran
Termini per presentar recurs: un mes.
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12. Recurs

