Anunci de licitació urgent del concurs d'obra de reparació del Pont de la
Palanqueta
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 10-07-2017, per mitjà del present
anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, varis criteris d'adjudicació, per
a l'adjudicació urgent del contracte d'obres del Projecte d’obra de de Reparació
del Pont de la Palanqueta, conforme a les dades següents:
1.
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
Organisme: Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Obtenció de documentació i informació:
1) Domicili: C. Guàrdia, 11
3) Localitat i codi postal: Sant Pau de Segúries 17864.
4) Telèfon: 972 747 005.Telefax: 872 558 021
5) Correu electrònic: ajuntament@santpauseguries.cat
6) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://www.santpauseguries.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant/
Plataforma de contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=s
tart&set-locale=ca_ES
7) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 13 dies naturals des de la
publicació al BOP de Girona.
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus i descripció: obra de reparació del Pont de la Palanqueta.
b) Divisió per lots : no
c) Lloc d'execució: Sant Pau de Segúries
d) Termini d'execució: quatre mesos
e) Admissió de pròrroga: Si
f) CPV: (Referència de Nomenclatura): 45221100-3
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: concurs.
c) Criteris d'adjudicació: Clàusula Segona del Plec
4. Valor estimat del contracte: 76.019,50 €.
5. Pressupost base de licitació: Import net: 76.019,50 €. Import total: 91.983,60 €.
6. Garanties exigides.
- Definitiva (%): 5
- Complementària (si s’escau): 5%
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No s’escau
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals des de l’anunci al BOP de Girona.
b) Modalitat de presentació: telemàtica o presencial.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sant Pau de Segúries
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: un
mes.
9. Obertura d'ofertes: Seu Ajuntament de Sant Pau de Segúries. L’endemà hàbil de
l’acabament del termini a les 12 hores.
10. Despeses de Publicitat: a càrrec adjudicatari (límit màxim 150 €)
Dolors Cambras Saqués
Alcaldessa
Sant Pau de Segúries, 25 de setembre de 2017
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