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Núm. 10758
AJUNTAMENT DE VERGES
Aprovació del plec i la licitació d’un contracte per a les obres “Ampliació i
millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de Verges”
Per acord del Ple extraordinari de 12 de novembre de 2015, s’ha
aprovat el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la licitació, per procediment
obert (diversos criteris d’adjudicació), i URGENT del contracte per
a la realització de les obres “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, Fase 3 de Verges”. Alhora també s’ha aprovat el corresponent expedient administratiu i s’ha acordat l’obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci corresponent
en el BOP de Girona i en el Perfil de contractant de l’Ajuntament
(https://www.verges.cat i anar a la pestanya del perfil del contractant), conjuntament amb el Plec aprovat, per la qual cosa s’anuncia
la corresponent convocatòria de la licitació, d’acord amb el que disposen els articles 142.1 i 159.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic.
Contra aquesta resolució, la qual esgota la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el BOP,
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei estatal 29/1998, de
13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament, i de forma potestativa, també s’hi pot interposar
recurs de reposició davant la Junta de Govern Local en el termini de
un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el BOP.
A la vista de tot això es procedeix a anunciar la contractació que
s’indica amb els requisits que s’hi assenyalen:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de
la informació
a) Organisme: Ajuntament de Verges.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Verges – Secretaria.
2) Adreça: La Placeta, 1
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3)
4)
5)
6)
7)

Localitat i codi postal: Verges - 17142
Telèfon: 972.78 00 07
Fax: 972.78 04 46
Correu electrònic: ajuntament@verges.cat
Adreça d’Internet del Perfil del contractant: https://www.
verges.cat i anar a la pestanya perfil del contractant.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: últim
dia del termini de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: 01/2015.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres
b) Descripció: obres d’“Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, Fase 3 de Verges”.
c) Divisió per lots i número de lots: No s’escau.
d) Lloc d’execució: terme municipal de Verges.
e) Termini d’execució: 5 mesos
f) Admissió de pròrroga: No
g) CPV (Referència de Nomenclatura): 45233222-1
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: URGENT
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa,
atenent els criteris fixats en el plec.
d) Subhasta electrònica: no.
e) Criteris d’adjudicació: els detallats a la clàusula 20 del
PCAP.
* Criteris objectius d’aplicació automàtica:
1) Oferta econòmica: Fins 6 punts
2) Millores: Fins 90 punts
3) Ampliació termini de garantia: Fins 4 punts
4. Valor estimat del contracte:
a) 312.660,83 € (IVA no inclòs).
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net : 284.237,12 € (IVA no inclòs).
b) Import total: 343.926,91 € / anuals (21% IVA inclòs).
6. Garanties exigides
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: d’acord amb la clàusula 16 del PCAP
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7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i tècnica i professional: d’acord
amb la clàusula 19.1 sobre A, sub apartat 6.2 del PCAP.
b) Altres requisits específics: no
c) Contracte reservat: no.
8. Modificació del contracte
a) Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, d’acord les
condicions, abast i límits que disposa la clàusula 37 del plec .
9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals (de les 9 del matí a les
13:00 del migdia), a comptar de l’endemà de l’anunci de la convocatòria publicat en el BOP de Girona (sempre i quan no s’escaigui en dissabte, diumenge o festiu al municipi, en quin supòsit es prorrogaria el termini fins al primer dia hàbil següent).
b) Modalitat de presentació: en suport paper.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament de Verges.
2) Adreça: La Placeta, 1
3) Localitat i codi postal: Verges - 17142
d) Admissió de variants: no s’admeten.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta: 2 mesos.
10. Obertura d’ofertes
a) Descripció: d’acord amb la clàusula 24 del PCAP
b) Adreça: La Placeta, 1
c) Localitat i codi postal: Verges - 17142
d) Data i hora: d’acord amb la clàusula 24 del PCAP
11. Despeses de publicitat: fins a un import màxim de 300,00 euros.
12. Condició suspensiva: d’acord amb la clàusula 42 del PCAP
13. Condició especial d’execució del contracte: d’acord amb la clàusula 43 del PCAP.
14. Altres informacions: Les que consten al PCAP i al PPT.
Verges, 12 de novembre de 2015
Ignasi Sabater Poch
Alcalde
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