Anunci sobre licitació d`un contracte d`obres

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Guils de Cerdanya
Dependència que tramita l`expediente: Secretaria General
Número d`obra : 331/2008
Objecte del contracte:
Descripció de l`objecte: “Pavimentació, sanejament i Serveis 2ª Fase “
Divisió per lots i número : no escau.
Lloc d`execució: Guils de Cerdanya
Termini d`execució: SIS MESOS
Tramitació, procediment i forma d`adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d`adjudicació: els criteris vinculats a l`objecte del contracte que
s`avaluaran per determinar l`oferta més avantatjosa que se seleccionarà, seran
els següents:
1.- Millora en el preu de licitació :
10 punts
2.- Termini d`execució:
8 punts
3.- Termini de garantia
6 punts
4.- Millores tècniques
4 punts
5.- Obres de característiques similiars en els
Darrers 3 anys degudament acreditades
Mitjançant certificación de l`Administració
Pública adjudicadora
3 punts
6.- Mitjans personals tècnics i relació d`equips
de maquinària i mitjans auxiliars que s`utilitzaran
en l`obra
2 punts
Pressupost base de la licitació:
Import total:
Import de l`IVA:
Garanties:

391.402,61 €
62.624,42 €

La garantia provisional a constituir serà del 3% del pressupost del contracte i la
definitiva serà del 5% de l`import d`adjudicació.
Obtenció de documentació i informació:
Entitat: Ajuntament de Guils de Cerdanya
Domicili: Carrer Malet 15
Localitat i codi postal: 17528 Guils de Cerdanya
Telèfon: 972880016 Fax: 972140450
La versió íntegra del PCAP i el projecte tècnic que serveix de base a la present
contractació, està a disposició dels interessats per consultar-lo a les oficines de
l`Ajuntament, els dilluns de 10 a 14 hores, els dimarts de 16 a 20 hores, els
dijous de 10 a 14 hores i els divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. També es
pot obtenir i descarregar aquesta documentación a la pàgina web de
l`Ajuntament http://www.guils.org/
Data límit per a l`obtención de documents i informació: durant el mateix termini
de presentació d`ofertes.
Requisits específics del contractista:
a) Classificació i acreditació de la solvéncia: es requereix com a mínim la
següent classificació:
Grup
G

Subgrup
6

Categoria
e

Aquest requisit, en cas que no concorri cap licitador classificat al present
procediment, quedarà sense efecte i automáticamente suprimit en el següent
procediment que se seguéix per a l`adjudicació del mateix objecte del
contracte.
Les empreses estrangeres d`Estats membres de la Unió Europea acreditaran la
seva solvéncia amb la presentació de la documentació expressament prevista
al PCAP per a aquest supósit.
La solvéncia econòmica, financera, tècnia i professional quedaran acreditades
amb la presentació de documentación indicada al PCAP amb aquest efecte.

Presentació d`ofertes:

a) Data límit de la presentació: el dia en el que es compleixin els vint-i-sis
dies naturals següents al de l`última publicación d`aquest anunci al BOP
de Girona i al DOGC.
b) Forma i documentació a presentar: s`haurà de presentar per escrit la
documentación que es detalla a la clàusula 8 del PCAP aprovat. La
proposició econòmica s`haurà d`ajustar al model també fixat al PCAP.
c) Lloc i horari de presentació: en les oficines de l`Ajuntament, d`acord amb
el que s`indica al PCAP.
En cas de presentar-se mitjançant enviament des d`una oficina de correus,
caldrà que es compleixin els requisits i ls condicions establerts al mateix PCAP.
d) Termini màxim d`adjudicació i durant el qual els licitadors estaran
obligats a mantenir les seves ofertes: finalitzats els 10 dies hàbils
següents al de la finalització del termini de quinze dies següents a la
publicació de l`adjudicació provisional.
Obertura de les ofertes:
El sisè dia natural següent al de la finalització del període de presentació de les
proposicions o, si aquest és dissabte o festiu el dia hàbil següent es procedirà a
les dotze hores en la sala de plens de l`Ajuntament a l`obertura dels sobres
presentats devant la Mesa de contractació, tot d`acord amb les previsions del
PCAP.
Adaptació de les dates inicialmente previstes:
Si les dates expressament previstes per a actuacions concretes resultants del
Plec aplicable al present procediment, conincideixen en dissabte o en dia
inhábil, la data referida s`entendrà traslladada al dia hàbil immediatament
posterior.
Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació justificades de la licitació fins al límit màxim de 400
€ seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Guils de Cerdanya, a 16 d`abril de 2009
L`Alcalde
Josep Mendo Mir

