Ajuntament de Castellterçol
ANUNCI
De Ajuntament de Castellterçol pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres.
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament de Castellterçol.
Número d’identificació: 806410007.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Número d'expedient: 986/2020

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Castellterçol.
Domicili: Pl. Vella, 3
Localitat i codi postal: Castellterçol 08183.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938666289
Adreça electrònica: castelltersol@diba.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=1724934
h) Horari d’atenció: De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: OBRES PER A LA FORMACIÓ DE SEGON ASCENSOR A LA
RESIDÈNCIA MUNICIPAL JOSEP BRUGAROLAS A CASTELLTERÇOL
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i nombre de lots: No.
d) Lloc d'execució: Castellterçol.
e) Termini d'execució: 1 mes i 15 dies.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 45313100-5.
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert simplificat (art. 159 LCSP).
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació
a)
b)

Pressupost base de licitació: 39.612,99 euros, sense IVA (al 21%)
Valor estimat del contracte: 39.612,99 euros, sense IVA (al 21%)
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6. Admissió de variants: No.
7. Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
8. Requisits específics del contractista
a)
b)
c)

Classificació: No.
Solvència: Cal acreditar-la d’acord amb allò recollit al PCAP.
Cal estar inscrit en el RELI o en el ROLECE.

9. Criteris d’adjudicació:
a) Preu més baix, fins a 80 punts.
b) Ampliació del termini de garantia de l’obra, fins a 20 punts.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
Condicions particulars d’execució de caràter social:
- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual.
- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal.
Condicions d’execució generals: El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi
presentat.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
12. ACP aplicable al contracte? Sí.
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23:59 hores del 20 de setembre del 2021.
b) Documentació que cal presentar: Sobre digital únic amb declaració responsable i full
d’oferta de l’empresa licitadora segons model annex al PCAP.
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica mitjançant sobre digital a la PSCP.
14. Despeses de publicitat: Sense despeses.
Aquest contracte NO està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea.
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