EDICTE

De conformitat amb l’acord de Ple de data 19 DE MAIG DE 2015, per mitjà del
present anunci s'efectua NOVA CONVOCATORIA del procediment obert, atenent a
l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a
l'adjudicació del contracte d'obres de “URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ
CASTELLOLÍ-CA N’ALZINA- TRAM CARRETERA, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
a) Organisme: Ajuntament de Castellolí
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Domicili. Av. de la Unió, 60
2) Castellolí 08719
3) Telèfon. 938084000
4) Telefax. 938083111
5) Correu electrònic. castellolí@diba.cat
6) Direcció d’ internet del perfil del contractant. www.castelloli.cat
d) Número d’expedient. 07/15

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus.Obres
b) Descripció. Urbanització de vorera de connexió.
c) Lloc d’execució/lliurament:
1) Domicili. Ca n’Alzina - Castellolí
2) Localitat i codi postal. Castellolí 08719
d) Termini d’execució/lliurament. 3 mesos
e) CPV (Referència de nomenclatura). 45233140-2

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinaria
b) Procediment. Obert
c) Criteris d’adjudicació.

A. Criteris quantificables automàticament
—

Baixa en el preu d’adjudicació: fins a 80 punts

— Ampliació termini garantia : fins a 20 punts
4. Valor estimat del contracte: 142.518,52 euros IVA inclòs

5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 117.783,90 euros.
b) IVA : 24.734,62 euros
c) Import total: 142.518,52 euros.

6. Garanties exigides.
Definitiva (%): 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord
amb la clàusula 10a dels plecs de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació vint-i-sis dies naturals comptats a partir de
l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Diari oficial de la Generalitat i en el Perfil de
contractant .

b) Modalitat de presentació: per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Ajuntament de Castellolí
2. Domicili. Av. de la Unió, 60
3. Localitat i codi postal. Castellolí 08719
4. Direcció electrònica: castelloli@diba.cat

9. Obertura d’ofertes:
a) Descripció. Ajuntament de Castellolí
b) Direcció. Av. de la Unió, 60
c) Localitat i codi postal. Castellolí

d) Data i hora. Es comunicarà a través del perfil del contractant.
10. Despeses de publicitat.: a càrrec del contractista adjudicatari de l’obra amb
l’import màxim de 1.000,00€
11. Altres informacions: Actuació cofinançada amb fons europeus (FEDER)
Castellolí, a 20 de maig de 2015.

L’ Alcalde

Joan Serra Muset

