ANUNCI
de l’Ajuntament de Peramola, sobre aprovació de plecs de clàusules i licitació d'obres.
Aprovat pel Ple de la corporació el plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques
particulars i el plec de condicions tècniques que ha de regir el procediment obert, amb
tramitació ordinària, per l’adjudicació de l’oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, un dels quals serà el preu, en els termes establerts
a l’article 134 de la LCSP, per a la contractació de les obres que es detallen a continuació, i
atès l'article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils a
comptar de l’endemà de l'última publicació d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es puguin presentar
reclamacions. Si no s'hi presenten reclamacions durant el període d'informació pública, els
plecs a dalt esmentats s'entendran definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.
Simultàniament, s'anuncia el procediment obert, si bé condicionat al que disposa l’article 122.2
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local.
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Peramola
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de l’Ajuntament
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Construcció del “Centre Cívic de Tragó”
b) Divisió per lots i número: No escau.
c) Lloc d'execució: Tragó de Peramola
d) Termini d’execució: Nou (9) mesos.
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.
c) Règim de contractació: Contractació no harmonitzada.
4.- El pressupost total de licitació és de 580.022,75, IVA inclòs, d’acord amb el següent
desglossament:
a) Pressupost net: 500.019,61 euros
b) IVA (16%): 80.003,14 euros
El valor estimat del contracte (VE), als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, s’estableix en 500.019,61 euros, IVA
exclòs.
5.- Garanties:
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: 5% sobre el preu de l’adjudicació (IVA exclòs).

6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Peramola
b) Domicili: Carrer Frederic Ribó, 8
c) Localitat i codi postal: Peramola -25790 d) Telèfon: 973-470263
e) Fax: 973-470797
f) Perfil de contractant: http://peramola.ddl.net/concursos.php?id_seccio=4669
g) E-mail: ajuntament@peramola.cat
h) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: Durant el termini de presentació
d’ofertes de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
7.- Requisits específics del contractista:
S’exigirà la classificació en els grups, subgrups i categories que tot seguit s’assenyalen :
Grup C), subgrup 2, categoria c)
Grup C), subgrup 4, categoria b)
8.- Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis (26) dies naturals posteriors al de l'última publicació
d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que s'ha de presentar: S’indica en la clàusula 9a del Plec de clàusules
econòmiques, administratives i jurídiques particulars aprovat.
c) Lloc de presentació: Vegeu la clàusula 9a del Plec de clàusules econòmiques,
administratives i jurídiques particulars aprovat.
d) Criteris per l’adjudicació (clàusula 10a del Plec de condicions tècniques):
1.Oferta econòmica, fins a 30 punts
2. Variants tècniques d’execució, fins a 5 punts
3. Experiència en execució d’obres similars, fins a 5 punts
4. Qualificació sobre l’execució de l’obra, fins a 10 punts
5. Garanties en equips i/o instal·lacions, fins a 4 punts
9.- Obertura de les ofertes:
a) L’endemà de finalitzar el període de presentació de les proposicions o, si aquest és festiu, el
primer dia hàbil següent, es procedirà a l’obertura dels sobres Núm. 1 davant la Mesa de
contractació, per tal de qualificar els documents presentats dins el termini establert i en la
forma pertinent.
b) L'acte d'obertura de les propostes econòmiques (sobre Núm. 2) serà públic, i tindrà lloc a la
sala d'actes de la corporació a les dotze hores del dimecres següent al dia de la finalització del
període de presentació de les proposicions o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent.
10.- Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Peramola, 12 de març de 2009
CPISR-1 Joan Pallarès
Oliva
Joan Pallarès i Oliva
Alcalde-President
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