Anunci sobre aprovació del plec de clàusules que ha de regir la contractació d’una
obra. Obra finançada pel FEIL
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia dinou de gener del dos mil nou va aprovar
inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació administrativa per la licitació de l’obra “Remodelació i Urbanització dela
Plaça de Raset” finançada pel Fons Estatal d’Inversió Local.
Aquesta documentació, de conformitat amb el previst a l’article 277 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 de 28 d’abril, se
sotmet a exposició pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per tal que es pugui presentar reclamacions, a comptar de la data de l’última publicació,
amb el benentès que si no es produeixen aquesta aprovació esdevindrà definitiva.
Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte d’obres esmentat anteriorment per
procediment obert i tràmit d’urgència, mitjançant concurs en el Butlletí Oficial de la
Província, per tal que tot interessat pugui presentar les seves proposicions, el contingut
del qual és el següent:
1-. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Cervià de Ter
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2-. Objecte del contracte
a) Obra: Remodelació i Urbanització de la Plaça de Raset finançada pel Fons
Estatal d’Inversió Local , acollit a les prescripcions del Reial Decret Llei 9/2008, de
28 de novembre.
b) Termini d’execució : 5 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de
replanteig.
3-. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment d’adjudicació: obert
c) Criteris de valoració per l’adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació
4-. Pressupost base de licitació:
Import total: 150.439,99 euros , corresponent 129.689,65 euros al pressupost base de
licitació ( pressupost net) i 20.750,34 euros a l’IVA.
5-. Garanties:
a) provisional: no s’exigeix
b) definitiva: 5% del preu d’adjudicació, amb l’IVA. exclòs
6-. Documentació i informació:
a) Perfil de contractant de l’Ajuntament de Cervià de Ter
hhtp://www.ddgi.cat/cervia)
b) Ajuntament de Cervià de dilluns a divendres de 10,00 a 14,00 hores
c) Copisteria Stein, ( C/ Pompeu Fabra, 10 –17002 Girona, Tel. 972203944)
7-. Requisits específics a acreditar pels licitadors:

(

a) Classificació exigida: No s’exigeix
b) Altres requisits: els establerts a les clàusules administratives particulars.
8-. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació : 13 dies naturals a comptar des del següent al de la
publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona. Si l’últim dia s’escaigués en
dissabte, diumenge o festiu, el termini s’entendrà prorrogat fins al següent dia
hàbil.
b) Documentació a presentar: la que
s’assenyala al Plec de Clàusules
administratives particulars.
c) Lloc presentació: Ajuntament de Cervià de Ter en horari d’atenció al públic.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3
mesos
e) Admissió de variants: No
9-. Obertura de les ofertes:
a) Oficines de l’Ajuntament de Cervià de Ter al C/ Priorat, 29
b) Data/ hora: El primer dijous hàbil després de l’acabament del termini de
presentació de les ofertes, a les 19,00 hores. Si s’escaigués en dissabte,
s’entendrà posposat al següent dia hàbil.
10-. Altres informacions: veure el document descriptiu de condicions i plec de clàusules
administratives particulars.
11-. Despeses d’anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis i d’instal·lació del
cartell anunciador de l’obra, i en general totes les despeses que generi el contracte i la
seva formalització, aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
Cervià de Ter, 26 de febrer de 2009.
L’ALCALDESSA
Signat: Meritxell Altisent Xargay

