AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
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17181 Aiguaviva
Tel. 972 23 50 07 – Fax 972 23 54 61
www.aiguaviva.cat

ANUNCI PERFIL DEL CONTRACTANT AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA:
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 23 de gener de 2018, per mitjà del
present anunci s'efectua convocatòria, per la que es podran presentar propostes durant
13 dies naturals, del procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent, per a l'adjudicació del
contracte d’obres del projecte “consolidació part posterior del centre polivalent
d’Aiguaviva (pavimentació i control de les aigües plujanes)”, conforme a les següents
dades:
Objecte del contracte: execució del contracte d’obres del projecte “Consolidació
part posterior del centre polivalent d’Aiguaviva (pavimentació i control de les aigües
plujanes)”
Definició del tipus de contracte:
Codi CPV
- 45233200-1
“treballs
pavimentació”.
- 45232450-1 “treballs de
sistemes de desguàs”.

diversos

de

construcció

de

Classificació empresarial: No es requereix.
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No.
Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte:
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb la
contractació dels esmentats serveis es justifica suficientment en la memòria del
projecte d’obres aprovat.
Òrgan de contractació: Alcaldia
Adreça del perfil del contractant:
https://www.aiguaviva.cat
Pressupost:

X

màxim

indicatiu

Tipus de licitació (per totes les anualitats): Import sense IVA: 69.095,37 €
Número d’anualitats (incloses les pròrrogues): 1.
Contracte subvencionat o per al qual s’ha sol·licitat subvenció: Si
Òrgan de concedeix la subvenció: Diputació Girona
Denominació: PUOSC
Aplicació pressupostària: Any:2018
Número d’operació comptable: 2018.161.62100
Quantitat consignada per a l’exercici en curs: Import amb IVA: 82.395,40€
Tramitació de l’expedient:
ordinària
Tramitació de la despesa:
X ordinària

x

urgent

anticipada

emergència.
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Revisió de preus: No.
Garantia provisional: No Import: ---.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació. En el supòsit que l’oferta de
l’adjudicatari hagi estat considerada anormal o desproporcionada se n’exigirà una
de complementària del 5% de més.
Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera:
No s’ha d’acreditar. Veure clàusula 15.1 del Plec.
Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional:
No s’ha d’acreditar. Veure clàusula 15.1 del Plec.
Format en què caldrà presentar documents digitalitzats: ------Admissió de variants o alternatives: No.
Criteris de valoració de les ofertes:
Veure clàusula 19 del Plec.
Durada: un mes i mig.
Penalitats: Les previstes a la clàusula 12.5 del plec regulador d’aquesta
contractació que s’enumeren a continuació:
a) Per compliment defectuós.
b) Per demora.
c) Per incomplir criteris d’adjudicació.
Forma de pagament:

Pagament únic

x

Pagaments parcials.

Termini de garantia: Mínim obligatori d’1 any a partir de la data de formalització
de l’acta de recepció de l’execució del contracte, millorable fins a un màxim de 3
anys més.
Import màxim de les despeses dels anuncis de licitació: No és el cas.
S’admet subcontractació: No.
Condicions essencials d’execució: No.
Altres: Obligació de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb un capital
assegurat mínim de 300.000,00 € per sinistre i any.

Aiguaviva, 23 de gener de 2018
CPISR-1 C Joaquim
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