(Exp. 2020/1027)

EDICTE
Anunci del Consell Comarcal de l'Alt Empordà pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres (exp. 2020/1027).
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Número d’identificació: 8100220002
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 2020/1027

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

Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Domicili: C/ Nou 48
Localitat i codi postal: Figueres CP: 17600.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972503088
Adreça electrònica: secretaria@altemporda.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCAE
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 6 dies abans de l'acabament del
termini de presentació de proposicions
i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres de rehabilitació del Mas en el Castell de Palol Sabaldòria
al municipi de Vilafant.
b) Admissió de pròrroga: sí, per termini màxim de 25 dies per raons justificades i previ
informe de la Direcció facultativa de l’obra.
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No
d) Lloc d'execució: Alt Empordà
e) Durada: 5 mesos
f) Codi CPV: 45212350-4
g) Codi NUTS: ES512
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obra
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: No.

e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 142.167,04€
b) Pressupost base de licitació, IVA exclòs: 142.167,04€
c) Pressupost base de licitació, IVA inclòs: 172.022,12€
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació
8. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica:
Veure apartat G.2.1. del quadre de característiques
b) Solvència tècnica. S’apreciarà pel criteri següent:
Veure apartat G.2.2. del quadre de característiques
c)

Classificació empresarial, com a mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència: Grup K,
subgrup 7, categoria 2

9. Criteris d’adjudicació:
a) Criteris quantificables de forma automàtica, fins a 50 punts
•
•

Oferta econòmica, fins a 45 punts
Ampliació termini de garantia, fins a 5 punts

10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
Les establertes a l’apartat L del quadre de característiques
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO
12. ACP aplicable al contracte : No
13. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: en el termini de vint dies naturals a comptar des de la publicació
en el perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula 11.11 del plec de clàusules administratives
particulars
c) Forma de presentar les proposicions: les proposicions es presentaran exclusivament
mitjançant l’eina de sobre digital. Els licitadors podran accedir a l’eina de Sobre Digital a
l’adreça web del Perfil del contractant del Consell Comarcal:
14. Obertura de proposicions: l’obertura de les proposicions es farà en acte públic.
15. Despeses d'anunci: no hi ha despeses de publicació
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà
17. Recursos
a) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d’un mes
b) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
La presidenta,

Sònia Martínez Juli
Figueres, a la data de la signatura electrònica

