AJUNTAMENT DE FLIX

Núm. Edicte/Anunci: 025/2009

Anunci de l’l’Ajuntament de Flix sobre licitació del
egüent
üent contrac te d’
del seg
d’obres: “Projecte
de millora energètica i d’installacions d’enllumenat públic. Fase 1A”
A”,, mitjançant
1A”
procediment obert, tramitació
tramitació ordinària
ordinària i amb diversos criteris d’
d’adjudicació.
adjudicació.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Flix.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número de l’expedient: 2009/056-CON.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Execució del contracte d’obres: Contracte d'obres:
“Projecte de millora energètica i d’installacions d’enllumenat públic. Fase 1A”.
b) Termini d’execució de l’obra: 4 mesos.

3. Tramitació i procediment i criteris d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: procediment obert
c) Criteris d’adjudicació: Diversos.
c.1. Oferta econòmica, fins a 50 punts.
c.2. Suggeriments o proposta de modificacions que poden convenir a la
millor realització de l’obra objecte de la licitació, fins a 20 punts.
c.3. Memòria del procés de l’actuació i plans de treball, fins a 15 punts.
c.4. Termini d’execució de l’obra, fins a 10 punts.
c.5. Increment del termini de garantia de l’obra, fins a 5 punts.

4. Valor estimat del contracte:
contracte:
El valor estimat del contracte és de 366.687,94.- € euros, (IVA exclòs).

5. Garanties:
a) Provisional: no s’exigeix .
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit.

6. Obtenció de documentació:
documentació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Flix.
Domicili: c/ Major, 16-18.
Localitat i codi postal: FLIX – 43750.
Telèfon: 977410153.
Fax: 977410649
Perfil del contractant: www.flix.cat
Data límit d’obtenció de documents i d’informació: un dia abans de la data límit
per a la presentació d’ofertes.

7. Requisits
Requisits específics del contractista:
a) Classificació:
GRUP
I
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SUBGRUP
2
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e)
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b) Altres: Els establerts en els plels de clàusules particulars

8. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la
última publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, o
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si l’últim dia és dissabte,
diumenge o festiu, s’ajornarà al següent dia hàbil.
b) Documentació a presentar: s’indica a la clàusula 14ena. del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Flix.
d) Horari de presentació: horari d’oficina

9. Obertura de les ofertes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de Flix.
Domicili: c/ Major, 16-18.
Localitat i codi postal: FLIX – 43750.
Telèfon: 977410153.
Fax: 977410649
Data i hora: el sisè dia hàbil, o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent,
comptat a partir de l’endemà del d’acabament del termini de presentació de
proposicions. En el cas que, dins el termini, s’hagi anunciat la presentació de
proposicions per correu que tinguin entrada a l’Ajuntament dins els deu dies
següents a l’acabament del termini, es comunicarà als interessats la data
d’obertura.

10. Despeses d’
d’anuncis:
A càrrec de l’adjudicatari.
Flix, 5 de maig de 2009.

Arturo González Benet,
Secretari.
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