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Núm. 9201

AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
Anunci de convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte d’obres
De conformitat amb la Resolució d’Alcaldia de data 8 d’agost de
2014, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa,
amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte
d’obres del projecte “Nou cementiri municipal d’Aiguaviva”, conforme a les següents dades:
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Corporació Local d’Aiguaviva
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l’Ajuntament.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: “Nou cementiri municipal d’Aiguaviva”
b) Lloc d’execució: Municipi d’Aiguaviva
c) Termini d’execució: 5 mesos.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa i
diversos criteris d’adjudicació.
4.- Obtenció de documentació i informació:
Obtenció del plec: a la pàgina web: www.aiguaviva.info
a) Entitat: Ajuntament d’Aiguaviva
b) Domicili: Plaça Constitucional, 1
c) Localitat i codi Postal: Aiguaviva, 17181
d) Telèfon: 972235007
e) Fax: 972235461
5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació Grup G; Subgrup 2,4,7, 8; Categoria D.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 dies hàbils a comptar des del dia
següent a la darrera publicació en el BOP o en DOGC.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla el plec de
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clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica en el punt 12 del plec regulador.
7.- Pressupost base de licitació:
S’estableix un tipus de licitació de tres cents seixanta un mil tres
cents setanta- dos amb quinze cèntims d’euro; 361.372,15€, IVA
21% inclòs (62.717,48€).
8.- Garanties exigides:
Provisional : 10.841,16€.
Definitiva: 5% import adjudicació
9.- Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions serà públic i tindrà lloc a la
Sala d’Actes de la Corporació, el dia i hora segons disposa el plec.
10.- Despeses dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.
Aiguaviva, 13 d’agost de 2014
Joaquim Mateu Bosch
Alcalde
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