Dimecres, 2 de novembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
ANUNCI de licitació del contracte d'obres de pavimentació dels carrers la Merla, Bacadell, Avinguda Navarra, Orfebreria
i Avinguda Camí Reial del municipi de Palau-solità i Plegamans
1.- ENTITAT ADJUDICADORA.
a) Òrgan de contractació: Resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Data d'aprovació de la licitació: 7 d'octubre de 2016.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE.
Descripció de l'objecte: de pavimentació dels carrers La Merla, Bacadell, Av. Navarra, Orfebreria i Av. Camí Reial del
municipi de Palau-solità i Plegamans.
Expedient 2016/012.
a) Divisió per lots i número: NO.
b) Lloc d'execució: al terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
c) Termini d'execució: 14 dies.
d) CPV: 45233223-8.
3.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert NO subjecte a regulació harmonitzada.
4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ.
El valor estimat del contracte és de 100.940 EUR essent l'IVA d'un import de 21.197,40 EUR i per tant, el pressupost de
licitació és de 122.137,40 EUR.
5.- GARANTIES.
a) Provisional: no es requereix.
b) Definitiva: La garantia definitiva que haurà de constituir l'adjudicatari serà del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
b) Adreça: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat: Palau-solità i Plegamans.
d) Telèfons: 93-864.80.56.
e) Fax: 93.864.92.59.
f) Adreça electrònica: gonzalezir@palauplegamans.cat.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: DOS DIES hàbils abans de la data límit de presentació d'ofertes.
7.- REQUISITS ESPECÍFICS.
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: haurà d'acreditar els requisits relatius a la solvència
esmentada conforme a l'establert a la clàusula 1.9 del PCAP.
b) Indicació de l'admissibilitat de variants: no s'admeten.
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Criteris avaluables de forma automàtica:

1

CVE-Núm. de registre: 022016018704

6.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.

Dimecres, 2 de novembre de 2016
Criteris de valoració Sistema d'aval.
1.- Millores tècniques fórmula
2.- Millora econòmica fórmula
TOTAL

Puntuació màxima
70 punts
30 punts
100 punts

9.- PRESENTACIÓ D'OFERTES.
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP.
Els dissabtes o festius no es podran presentar proposicions.
b) Documentació que cal presentar: l'exigida per la clàusula 1.8 del PCAP, dins dels DOS sobres tancats previstos a la
clàusula i fins les 14 hores de la data límit.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, núm. 1 CP 08184, Palau-solità i
Plegamans.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: DOS MESOS, des de la data d'obertura de les
ofertes.
10.- OBERTURA DE LES OFERTES.
a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat: Palau-solità i Plegamans.
d) Data: el segon dia hàbil següent al de data límit per presentar ofertes, exclòs si s'escau, el dissabte o festiu.
e) Hora: 13 hores.
11.- ALTRES INFORMACIONS.
Les proposicions s'han de formular en la forma prevista a la clàusula 1.8 del PCAP, utilitzant els models que s'adjunten
com annexos als plecs.
12.- DESPESES D'ANUNCIS.
A càrrec de l'adjudicatari. L'import d'aquesta anuncis serà com a màxim de 900 EUR.
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Palau-solità i Plegamans, 24 d'octubre de 2016
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas
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