EDICTE
Aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 30 d’abril de 2015, el Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la contractació de les obres que més avall es detallen,
s’exposa al públic pel termini de 20 dies als efectes de presentació de possibles reclamacions, de
conformitat amb allò que disposa l'article 277,1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Simultàniament, i a l'empara del que disposa l'article 277.2 del text legal esmentat, s’anuncia el
procediment de contractació assenyalat, si bé la licitació se suspendrà el temps que sigui necessari,
en el supòsit que es presentin reclamacions al Plec de clàusules, i no s’adjudicarà l’obra fins que el
projecte tècnic estigui definitivament aprovat.
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
b) Expedient: VaP-001-2015
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.- Objecte del contracte:
a) Obres: Habilitació d’aparcament dissuasori i adequació de l’entorn a la N-340 al seu pas per
Avinyó Nou. Projecte finançat mitjançant el programa “Viure al Poble 2010”, integrat en l’eix 4 dels
fons europeus de desenvolupament regional FEDER, període 2007-2013.
b) Lloc d'execució: Avinyó Nou (Avinyonet del Penedès)
c) Termini: 5 mesos, a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig.
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix,
avaluable de forma automàtica (sobre B) fins a 100 punts.
4.- Pressupost base de licitació:
a) Import: 155.693,22€
b) IVA: de la quantitat anterior, correspon en concepte d’IVA 32.695,58€
5.- Garanties:
a) Provisional: 4.670,80€, equivalent al 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs.
b) Definitiva: el 5% del preu d’adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA. En el cas que l’oferta
de l’adjudicatari hagués estat declarada inicialment anormal o desproporcionada, la garantia
definitiva serà d’un 10 per 100 del pressupost base de licitació.
6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1. CP 08793
c) Horari: de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 hores
d) Telèfon: (93) 897.00.00 Fax: (93) 897.06.67
e) Documentació: apartat “Perfil del contractant” de la pàgina web de l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès www.avinyonet.org

7.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no s’exigeix.
b) Altres: classificació i solvència de les empreses licitadores (clàusula 13 del Plec) i acreditació de
la solvència financera i tècnica i professional (clàusula 15 del Plec)
8.- Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de la darrera publicació d'aquest
edicte al DOGC, al BOP de Barcelona o al Perfil del contractant, i si aquest és festiu o dissabte, el
primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: l'assenyalada a la clàusula 15 dels plecs esmentats.
c) Lloc de presentació: l'indicat al punt 6 d'aquest anunci.
9.- Obertura d'ofertes:
a) Lloc: sala d'actes de la Corporació.
b) Data i hora: es publicarà al Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.
10.- Criteris de valoració de les ofertes:
Els determinats a la clàusula 17 del Plec de clàusules.
11.- Despeses dels anuncis:
Aniran a càrrec de l'adjudicatari, segons s’estableix a la clàusula 14.
Avinyonet del Penedès, 4 de maig de 2015.
L'ALCALDE,

Oriol de la Cruz Marcè

