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Núm. 14228
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Edicte de licitació
Oficina de turisme (punt de control i informació)
De conformitat amb l’acord de Ple de data 26.11.2012, 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 de  oficina de Turisme punt d’informació i control , conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament de Ribes de Freser
b) Dependència que tramita l’expedient. Secretària
c) Obtenció de documentació i informació:
        1) Dependència. Registre d’entrada secretaria
        2) Domicili. Plaça ajuntament 3
        3) Localitat i codi postal. Ribes de Freser 17534
        4) Telèfon.972727184
        5) Telefax.972727016
        6) Correu electrònic. ribesdefreser@ribesdefreser.cat
        7) Direcció d’internet del perfil del contractant. web ajuntament Ribes de  Freser/ajuntament/licitacions
d) Número d’expedient.58/2012
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Obra
b) Descripció. construcció edifici
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats. No
i) CPV (Referència de nomenclatura).450000
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. obert
b) Procediment. ordinari
d) Criteris d’adjudicació diversos criteris d’adjudicació
Núm.

Descripció

1
Proposta econòmica  
2
millores  addicionals al projecte
3
Millores al projecte
4
Ampliació termini de garantia de l’obra
5
Reducció del termini global d’execució del contracte.
Total puntuació

Puntuació màxima

Modalitat Avaluació

25
14
2
2
2
45

Reglat
Reglat
reglat
Reglat
Reglat

(veure detall al plec)
4. Valor estimat del contracte:74.420,20 euros +IVA
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 74.420,20 euros. + 15.838,240 =91.258,44 euros.
6. Garanties exigides.
Provisional (import):3% licitació ( 2.232.,60 euros )
Definitiva (%):5% del d’adjudicació
7. Requisits específics del contractista:
D’acord amb el plec
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8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació.26 dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOPG
b) Lloc de presentació:
1. Dependència. Registre general ajuntament
2. Domicili .Plaça ajuntament 3
3. Localitat i codi  postal. Ribes de Freser 3 17534
9. Obertura d’ofertes:
a) Descripció. Sala de plens  de l’ajuntament
b) Direcció. Plaça ajuntament 3
c) Localitat i codi postal. Ribes de Freser
d) Data i hora.10h  Primer dijous hàbil , finalitzat el termini
10. Despeses de publicitat.
si
11. Altres informacions. Plec i documentació al registre general de l’ajuntament
Ribes de Freser, 11 de desembre de 2012
Marc Prat Arrey
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

