AJUNTAMENT
DE
CANET D’ADRI
Vall de Llémena

Expedient núm.: X2021000199

ANUNCI SOBRE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “AMPLIACIÓ DEL PONT
DE MAS BATLLE, PONT D’ADRI I PONT DE L’ESTANYOL DEL MUNICIPI DE CANET
D’ADRI”
El Ple de l’Ajuntament de Canet d’Adri, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2021, va
aprovar el Plec de clàusules particulars i la convocatòria de licitació de l’ obra d’ampliació
dels ponts de Mas Batlle, pont d’Adri i pont de l’Estanyol, amb les següents
característiques:

1 – Entitat adjudicadora :
a) Ajuntament de Canet d’Adri. Av. Rocacorba, 21,17199 Canet d’Adri, Tel. 972428280
b) Dependència que tramita : Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació : www.canet-adri.cat (perfil del contractant)
d) Correu electrònic : ajuntament@canet-adri.cat
2 – Objecte del contracte :
a) Tipus : Contracte administratiu d’obra
b) Descripció de l’objecte : Obra d’ampliació de tres ponts: Mas Batlle, Adri, Estanyol,
d’acord amb les condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars i al
projecte tècnic redactat pel tècnic d’ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, Sr. Joan
Macarro.
c) Lloc execució : Canet d’Adri – pobles de Montcal, Adri i Canet
e) Vigència del contracte : 1 mes
f) Admissió de pròrroga : No
g) Classificació empresarial: G.B, categoria c. - Codi CPV: 45221111-3
construcció de ponts de carretera

Treballs de

3 – Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació : Ordinària
b) Procediment : Obert simplificat
c) Criteris de puntuació de forma automàtica:
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 Oferta econòmica més avantatjosa fins a un màxim de 80 punts
 Garantia addicional fins a un màxim de 20 punts
d) Divisió en lots: SI
4- Pressupost base de la licitació:

N.ORDRE

ACTUACIO

PRESSUPOST

LOT 1

Ampliació pont de Mas Batlle

70.930,61

14.895,43

85.826,04

LOT 2

Ampliació pont d'Adri

69.241,74

14.540,77

83.782,51

LOT 3

Ampliació pont de l'Estanyol

111.724,46

23.462,14

135.186,60

251.896,81

52.898,34

304.795,15

TOTAL

IVA

TOTAL

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació es fixa en 304.795,15€ amb IVA
inclòs.
5 - Garanties exigides :
a) Provisional : Queda dispensada
b) Definitiva : 5% de l’import de l’adjudicació (exclòs l’IVA)
6- Presentació de les ofertes o dels sol.licituds de participació
a) Data límit presentació : 20 dies naturals a partir de l’endemà de publicació de l’anunci en
el perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet d’Adri
b) Modalitat de presentació i documentació a presentar : la que ressenya el plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
c) Lloc de presentació : Mitjançant l’eina SOBRE DIGITAL a la Plataforma de serveis de
contractació pública de Catalunya, accessible des del perfil del contractant de
l’Ajuntament de Canet d’Adri -

d) Admissió de variants : No
7 – Obertura de les ofertes:
a) Lloc : Oficines municipals de l’Ajuntament de Canet d’Adri
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b) Data i hora : S’anunciarà prèviament al perfil del contractant i a les empreses
participants

8 – Despeses del rètol anunciador de l’obra :
Les despeses de confecció i instal.lació del rètol anunciador de l’obra seran a càrrec del
contractista adjudicatari, seguint les indicacions de l’Ajuntament. L’obra forma part de la
subvenció del PUOSC 2020-2023

Canet d’Adri, data de la signatura electrònica
Jordi Fonoll Lluís
Alcalde, e.f.
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