EDICTE
De conformitat amb l’Acord de Ple de data 26 d’octubre de 2016, que va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de
l’obra anomenada “CONSTRUCCIÓ DE LA SALA DE VETLLES.”, segons la memòria que consta a
l’expedient, per a l’Ajuntament de Maldà, s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació
ordinària, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa
diversos criteris de valoració, per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Maldà
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient:10/2016

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Construcció d’una Sala de Vetlles.
b) Lloc d’execució: Maldà
c) Termini d’execució: 6 mesos.

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.

4. Preu total de licitació: 83.606,00 €



Valor de contracte: 69.095,87 €
Impost sobre valor afegit (IVA): 14.510,13 €

5. Obtenció de documentació i informació.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de Maldà
Domicili: Plaça Homenatge a la Vellesa s/n
Localitat i codi postal: Maldà 25266
Telèfon: 973 330 045
Telefax: 973 331 111
Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des de la darrera publicació
en el BOP de Lleida i perfil de contractant.

6. Requisits específics del contractista.
a) Declaració responsable
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
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7. Criteris de valoració: Els criteris establerts en la clàusula 13a. en el plec i la ponderació d'aquests.

8. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de la publicació en el BOP de Lleida i perfil de
contractant
b) Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 8a.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Maldà
2. Domicili: Plaça Homenatge a la Vellesa s/n
3. Localitat i codi postal: Maldà 25266

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

Entitat: Ajuntament de Maldà
Domicili: Plaça Homenatge a la Vellesa s/n
Localitat: Maldà 25266
Data: tercer dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació ofertes.
Hora: 19.00h

10. Altres informacions: Les previstes al Plec de clàusules administratives particulars i tècniques.

11. El Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el procediment de
contractació el podeu consultar a la pàgina web www.malda.cat.

Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ
d’aquest fet, mitjançant correu electrònic a ajuntament@malda.cat

Maldà, 27 d’octubre de 2016

L’Alcalde,

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C
Sebastià Mata
Data :2016.11.02
12:15:03 CET

Sebastià Mata i Molinero
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