Dilluns, 16 de juny de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Pujalt
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 15 d'abril de 2014 acordar aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de l'obra denominada
"CENTRE D'INTERPRETACIÓ TURÍSTICA MEMORIAL POPULAR", els quals s'exposen al públic pel termini de vint
dies.
Simultàniament s'acordà procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte, d'acord amb el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i demés normativa concordant, anunciant la licitació del projecte denominat "CENTRE D'INTERPRETACIÓ
TURISTICA MEMORIAL POPULAR", projecte cofinançat pel fons FEDER Catalunya, 2007-2013, Eix 4 Viure al Poble
més i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el plec de
clàusules administratives.
1.- Entitat Adjudicadora.
Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació.
a) Organisme: Ajuntament de Pujalt
Adreça: Carrer Sant Andreu, 5 (08282) Pujalt.
telèfon 938681288 i Fax 938680102.
E-mail: Pujalt@diba.cat.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Òrgan de contractació: Ple de l'Ajuntament de Pujalt.
d) Data d'aprovació de l'expedient de contractació: 15/04/14.
e) Número d'expedient: 05/2014.
2.- Objecte del Contracte.
a) Tipus: Obres/edificació.
b) Descripció de l'objecte: Construcció del Centre Interpretació Turística Memorial Popular a Pujalt.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no s'escau.
d) Lloc d'execució/lliurament: C. Sant Andreu (antic cobert de cal Solé).
e) Termini d'execució/lliurament: 6 mesos.
3.- Tramitació i Procediment.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
CVE-Núm. de registre: 022014015240

4.- Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat i Dependència: Ajuntament de Pujalt. Secretaria.
b) Domicili: C. Sant Andreu, 5.
c) Localitat i C.P: Pujalt (08282).
d) Telèfon: 938681288.
e) Fax: 938680102.
f) Correu Electrònic: pujalt@diba.cat.
g) Adreça d'internet del perfil de Contractant: www.pujalt.cat.
h) Data límit d'obtenció de documentació i informació: sis dies hàbils abans de la data límit de presentació d'ofertes.
5.- Pressupost base de la licitació.
Import: 451.113,60 EUR més 97.733,86 corresponent a l'IVA al 21%, fent un total de 545.847,60 EUR IVA inclòs.
Valor estimat del Contracte i Pressupost base de licitació.
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6.- Garanties Exigides.
Provisional: 13.533,40 EUR equivalent al 3 per cent del tipus de licitació excloent l'Impost sobre el Valor Afegit.
Definitiva: 5 per cent de l'import d'adjudicació, sense incloure l'IVA.
7.- Requisits específics del contractista.
Els assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars.
En el present contracte s'exigeix la classificació següent: Grup C Subgrups 2,4,6.Categoria D
8.- Criteris de valoració de les ofertes.
Les ofertes o proposicions presentades seran valorades d'acord amb els criteris de valoració que s'estableixen a la
Clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars.
9.- Variants.
Les establertes en el Plec de clàusules administratives particulars.
10.- Presentació d'ofertes o sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: A les 14 hores del dia en què es compleixin vint-i-sis dies naturals a comptar des de
l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En el cas que l'últim dia de termini sigui dissabte o festiu,
s'entendrà prorrogat fins a les 14 hores del dia hàbil següent.
L'anuncia també es publicarà en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pujalt i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
b) Documentació a presentar: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en la forma prevista en la
clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de Presentació: Registre General de l'Ajuntament de Pujalt, carrer Sant Andreu, 5 (008282) Pujalt.
11.- Obertura d'ofertes.
La qualificació de la documentació presentada s'efectuarà per la Mesa de Contractació constituïda a aquest efecte, el
primer dijous hàbil següent a la finalització del termini per a presentar proposicions.
Posteriorment, en acte públic i dins del termini assenyalat a la legislació vigent, es procedirà a l'obertura dels sobres 2 i
3. Les corresponents convocatòries es publicaran en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Pujalt.
12.- Despeses de publicitat.
El contractista resta obligat al pagament de l'importi dels anuncis publicats en la present contractació i a la col·locació, al
seu càrrec exclusiu, dels cartells anunciador i, en general, de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva
formalització.

Els licitadors estan obligats a informar l'Ajuntament de la seva adreça electrònica. Les comunicacions i els intercanvis
d'informació es faran d'acord amb el que preveu el plec de clàusules.
Pujalt, 10 de juny de 2014
L'alcalde, Antoni de Solà i Pereta

https: //bop.diba.cat
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13.- Altres informacions.

