AJUNTAMENT
DE GISCLARENY

Anunci
De conformitat amb l’acord del Ple ordinari de data 9 d’abril de 2022, mitjançant
aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert simplificat, per a
l’adjudicació del contracte d’obres de: “Ampliació del cobert vinculat a les
dependències municipals de Gisclareny.”.
1.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació.
a) Organisme: Ajuntament de Gisclareny.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Òrgan de contractació: Ple del Consell Obert de l’Ajuntament de Gisclareny.
d) Data d’aprovació de la licitació: 09/04/2022.
e) Número d’expedient: 2022-09
2.- Objecte del Contracte
a) Tipus: Obres.
b) Descripció de l’objecte: “Ampliació del cobert vinculat a les dependències
municipals de Gisclareny”.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no s’escau.
d) Lloc d’execució/lliurament: Gisclareny.
e) Termini d’execució/lliurament: El contracte tindrà una durada de 2 mesos.
3.-Tramitació i Procediment.
a) Tramitació: simplificat.
b) Procediment : obert.
c) Regulació: No harmonitzada.
d) Termini per presentar la documentació: 20 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.
e) Les ofertes s’hauran de presentar telemàticament mitjançant sobre electrònic.

4.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat i Dependència: Ajuntament de Gisclareny. Secretaria.
b) Domicili. Plaça del Roser, s/n.
c) Localitat i C.P : Gisclareny (08605).
d) Telèfon: 937441020.
e) Correu Electrònic: gisclareny@diba.cat
f) Adreça d’internet del perfil de Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
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=viewDetail&keyword=gisclareny&idCap=2353873&ambit=&
h) Data límit d’obtenció de documentació i informació: sis dies hàbils abans de
la data límit de presentació d’ofertes.
5.- Valor estimat del Contracte: 71.329,03 €, IVA exclòs.
Pressupost base de licitació: 86.308,13 €, IVA inclòs.
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties Exigides.
Provisional : No se n’exigeix.
Definitiva: 5% sobre l’import d’adjudicació ( exclòs l’IVA ).
8.- Criteris d’adjudicació.
ORDRE

CRITERIS

1

Preu

2

Millora tècnica número 1

2

Ampliació termini garantia

SISTEMA
D’AVALUACIÓ
Mitjançant
fórmula
Mitjançant
fórmula
Mitjançant
fórmula

PUNTUACIÓ TOTAL
MÀXIMA
5 punts

75 punts
20 punts
TOTAL

100 punts

Als criteris anteriors s’aplicaran les fórmules fixades a la clàusula 32 i 33 del Plec
de clàusules administratives particulars i s’apreciarà si les ofertes són anormals
o desproporcionades en els termes que preveuen els mateixos.
9. Obertura d’ofertes:
a) Adreça: Plaça del Roser, s/n, Gisclareny. Sala d’actes de la Corporació.
b) Localitat i Codi Postal: 08605 Gisclareny.
c) Data i hora: a les 11:00 hores del primer dimecres hàbil següent comptat a
partir de l’endemà del dia de la finalització del termini de presentació de
proposicions.
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10. Altres informacions.
Els licitadors estan obligats a informar l’Ajuntament de la seva adreça
electrònica. Les comunicacions i els intercanvis d’informació es faran d’acord
amb el que preveu el plec de clàusules.
Gisclareny, a 28 d’abril de 2022.
L’Alcalde.
Joan Tor i Tomàs.

