
       AJUNTAMENT
          D’ALBESA

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE

De conformitat amb el Decret d’alcaldia de data 20 de febrer de 2020, per mitjà del present
anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert simplificat abreujat, atenent a una
pluralitat  de  criteris  automàtics  de  valoració  de  les  ofertes,  per  l’adjudicació  de  la
CONTRACTACIÓ DE LES  OBRES D’URBANITZACIÓ DEL C/ MAJOR D’ALBESA
COM A MILLORA DEL NUCLI ANTIC I ACCÉS A L’ESGLÉSIA (BCIL),  d’acord amb
les condicions que s’enumeren:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Albesa
b) Número d’identificació: P2500800D
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria intervenció
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d’expedient: 1379-0017/2019 

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Albesa
b) Dependència: Secretaria
c) Domicili: C/ Major, 14, - 25135 Albesa
d) Telèfon: 973186007
f) Correu electrònic: ajuntament@albesa.cat
g) Obtenció de documentació i informació: adreça Perfil del contractant: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=821359&cap=Ajuntament d'Albesa

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/ MAJOR D’ALBESA COM
A MILLORA DEL NUCLI ANTIC I ACCÉS A L’ESGLÉSIA (BCIL)
b) Termini d’execució:  DOS MESOS com a màxim 
c) Admissió de pròrroga: NO
d) Divisió en lots i nombre de lots: NO
e) Lloc d’execució: C/ Major -Albesa
f) Codi CPV: 45233140-2 

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat abreujat

5. Pressupost de licitació
a) Import de la licitació: 52.590,33 euros sense IVA 
b) Valor estimat del contracte:  52.590,33 euros
6. Admissió de variants: No

7. Garanties
a) Provisional: no s’exigeix
b) Definitiva:   no s’exigeix
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8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigeix
b) Solvència: no s’exigeix

9. Criteris d’adjudicació: Clàusula 10 del PCAP

10. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 DIES HÀBILS a comptar des de la publicació de la licitació
en el perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 9 del PCAP
c)  Presentació  d’ofertes:  exclusivament  mitjançant  l’eina  de  «presentació  telemàtica
d’ofertes» disponible al Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Albesa
La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada.

11. Obertura de proposicions
Veure Clàusula 14 del PCAP
Es  garantirà,  mitjançant  dispositiu  electrònic  («presentació  telemàtica  d’ofertes»),  que
l’obertura de les proposicions no es realitzarà fins que hagi finalitzat el termini per a la seva
presentació,  d’acord amb l’article  159 de  la  LCSP,  pel  que  no  se  celebrarà  acte  públic
d’obertura de les mateixes.

12. Recursos: recursos ordinaris segons Llei 39/2015

Albesa, a la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa, M. Eugènia Puig-gròs Clúa

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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