Ajuntament de Rodonyà

ANUNCI

De conformitat amb l'acord de Ple pel qual es va aprovar l'expedient de contractació de
les obres incloses en el projecte "piscina municipal"
Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l'establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d'acord amb el
següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Rodonyà
NUTS 3: ES514
Adreça: Plaça Major, 1, 43812 Rodonyà
Telèfon i fax: 977 628 528 (tel.) i 977 628 006 (fax)
Adreça electrònica: aj.rodonya@altanet.org
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=Rodony%C3%A0&idCap=17155319&ambit=&
2. Objecte del contracte.
Lot 1
Descripció de l'objecte: Piscines i entorn
CPV: 45212212-5 Treballs de construcció de piscines
Lloc d'execució del contracte: Rodonyà
Lot 2
Descripció de l'objecte: Instal·lacions hidràuliques i sistema de depuració
CPV: 39370000-6 Instal·lacions de tractament d'aigües; 45231112-3 Instal·lació de
sistema de canonades
Lloc d'execució del contracte: Rodonyà
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Millor qualitat preu
4. Tipus de licitació:
Lot 1
Pressupost base de licitació: 257.830,87 €, IVA inclòs
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Lot 2
Pressupost base de licitació: 118.970,77 €, IVA inclòs
Valor estimat del contracte: 329.256,31 €, atenent al següent detall:
- Import global estimat total - 311.406,31 €
- Import de les pròrrogues – 0,00 €
- Import de les modificacions – 17.850,00 €
5. Règim de Garanties:
Lot 1 i Lot 2
Garantia definitiva: 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador
Garantia complementaria: s'ampliarà en un 5 % en el cas que l'oferta de l'adjudicatari
resulti anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP
6. Durada del contracte:
Lot 1
Durada: 6 mesos
Pròrroga: no es contempla
Lot 2
Durada: 5 mesos
Pròrroga: no es contempla
7. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies abans que finalitzi el termini fixat
per a la presentació d’ofertes, a condició que s'hagi demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de
participació.
8. Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica.
9. Criteris d'adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa s'atendrà a la millor relació qualitat- preu
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10. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l'anunci de
licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 13
Lloc de presentació: La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament
a través de l'eina de Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de
contractació de la Generalitat de Catalunya, que trobareu al perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=Rodony%C3%A0&idCap=17155319&ambit=&

