ANUNCI
El Ple Corporatiu de data 20.11.2017 va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment
obert, per l’execució de les obres de “Arranjament, Pavimentació i Serveis del Carrer de la Plaça a la
Travessia Carretera de Prats” juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així
mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert
al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Prats i Sansor
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: “Arranjament, Pavimentació i Serveis del Carrer de la Plaça a la Travessia
Carretera de Prats”
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, diversos criteris d'adjudicació.
4. Tipus de licitació:
Import de licitació: 147.551,67€
Impost sobre valor afegit (IVA): 30.985,85€
Valor estimat del contracte: 178.537,52€
5. Règim de Garanties:
Garantia provisional: NO
Garantia definitiva: 5%
6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 972 890 594
Fax: 972 890 594
Correu electrònic: ajuntament@pratssansor.ddl.net
Web municipal (perfil del contractant): www.pratssansor.ddl.net (seu electrònica)
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
7. Criteris d'adjudicació: - millores complementàries: 38 punts
-oferta econòmica: 20 punts
- garantia responsabilitat civil: 20 punts
- millora termini execució: 12 punts
- ampliació termini garantia : 10 punts

8. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 26è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del
contractant, d’acord amb l’art. 8 del Decret 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Data publicació anunci: 23.11.2017
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 16a
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu o missatgeria, caldrà fer
anunci previ d’aquest fet, mitjançant fax, al número o al correu electrònic de l’Ajuntament.

Prats i Sansor, 23 de novembre del 2017

(*) DILIGÈNCIA SECRETARIA.- En virtud de les potestats que em confereix la legislació vigent,
dono fe i certifico que aquest anunci ha estat publicat el dia 23 de novembre del 2017 en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Prats i Sansor, d’acord amb l’art. 8 del Decret 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. Prats i Sansor, 23 de
novembre del 2017. Salvador Gilabert Masqué, Secretari-Interventor.
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