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Dijous, 18 de juliol de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
b) Dependència que tramita l’expedient. Secretaria.
c) Número d’expedient: 1/2013/obres.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: contracte d’obra: "Arranjament de la plaça Montseny i altres vials".
b) Divisió per lots i números: No.
c) Lloc d’execució: plaça Montseny i altres vials, a Sant Julià de Vilatorta.
d) Termini d’execució: 5 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: amb més d’un criteri d’adjudicació. Criteris d’adjudicació:

a. Per l’augment del termini de garantia:  fins a 10 punts.
b. Per l’oferta de millores en l’obra de la plaça Montseny: fins a 10 punts.

b.1. Per l’aportació d’elements de jardineria: fins a 5,5 punts.
b.2. Per l’aportació de mobiliari urbà: fins a 3,45 punts.
b.3. Per treballs de pintura d’elements urbans existents fins a 1,05 punts.

c. Per l’oferta de millores en els altres vials: fins a 30 punts.

c.1. Per la formació de paviments: fins a 25 punts.
c.2. Per la construcció d’infraestructures urbanes: fins a 5 punts.

4. Pressupost base de licitació:

Import:75.485,45 EUR. més IVA (21%) 15.851,94 EUR. Import total 91.337,39 EUR.

5. Garantia provisional 2.260 EUR.

6. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
b) Domicili: plaça del Marquès de la Quadra, 1.
c) Localitat i codi postal: 08504 Sant Julià de Vilatorta.
d) Telèfon 93.812.21.79.
e) Telefax 93.812.20.63.
f) Correu electrònic: st.juliav@diba.cat.
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.santjuliavilatorta.cat.
h) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la data de presentació de proposicions.

7. Requisits específics del contractista:

a) classificació: voluntària: 

Grup G.
Subgrup 6.
Categoria b).

b) solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: establerts a la clàusula 14.4 del plec de clàusules 
administratives particulars. C
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8. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: el vint-i-sisè dia natural posterior al de la publicació d’aquest anunci al BOP. Si el darrer dia 
s’escau en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà que es podrà presentar la documentació fins el primer dia hàbil 
següent.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que estableix la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que es detalla a l’apartat 6 d’aquest anunci. En el cas que es presentin per correu, l’empresari 
haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i, el mateix dia, haurà d’anunciar a l’òrgan de 
contractació  la  remissió  de l’oferta  mitjançant  tèlex,  fax o telegrama.  Sense la  concurrència d’ambdós requisits,  la 
documentació no serà admesa si l’òrgan de contractació la rep després de la data i hora de finalització del termini 
assenyalat  en l’anunci.  Tanmateix,  transcorreguts  deu dies després  de la  data indicada sense que s’hagi  rebut  la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: fins a l’adjudicació definitiva del contracte.
e) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes:

a) Lloc i adreça: el que s’indica a l’apartat 6 d’aquest anunci.
b) Data i hora d’obertura de les ofertes: el sobre número 2 el setè dia posterior a l’acabament del termini de presentació  
de proposicions (o el primer dia hàbil següent si aquest és dissabte o festiu), sens perjudici de l’ampliació d’aquests 
terminis  en el  cas que es presenti  alguna proposició  per correu.  En tot  cas el  dia i  hora d’obertura de propostes 
s’informarà a tots els licitadors.

10. Despeses de publicitat: L’adjudicatari està obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació fins a un import 
de 1.000 EUR. I s’ha de fer càrrec de la confecció i instal·lació dels cartells de les Administracions que financien el 
projecte.

11. Altres informacions: El 31,74% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons europeu de desenvolupament 
regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013. Objectiu 4: Desenvolupament 
sostenible local i urbà.

Sant Julià de Vilatorta, 4 de juliol de 2013
L’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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