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Núm. 7573
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci per a la licitació del contracte d’obres de reparació i instal·lació del
clavegueram a l’inici de l’Av. Montgó, al Carrer del Palau 1 a 12

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala

2.- Objecte del contracte: obres de reparació i instal·lació del clavagueram a l’inici de l’Av. Montgó, al Carrer del Palau 1 a 12

3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 193.342,84 € (sense IVA) i la repercussió de 40.602,00 € en concepte d’IVA totalitzant la quantitat de
233.944,84 € (IVA inclós).
El valor estimat del contracte és de 193.342,84 € (IVA exclòs).

4.- Criteris d’adjudicació:
A. Criteris quantificables automàticament (100 punts):
1. Oferta econòmica, fins a 70 punts
S’atorgarà la màxima puntuació (50) a l’oferta més econòmica i la
resta es puntuarà multiplicant la màxima puntuació (50) pel quocient entre l’oferta més baixa dividida per l’oferta a valorar
50 x Of1/Ofn
Of1= Oferta més baixa
Ofn= Cadascuna de les ofertes

2. Oferta termini de Garantia, fins a 15 punts
S’atorgaran 3 punts per cada any complert, sense admetre fraccions,
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L’oferta econòmica s’ha de desglossar, de tal manera que contingui
els preus unitaris de cada partida: pressupost parcials i resum del
pressupost (últim full). En cas contrari, l’oferta quedarà exclosa.
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de garantia suplementària oferta respecte la mínima exigible per la
legislació i el plec. El criteri es correspon amb l’ interès general de
responsabilitzar a mitjà i llarg termini el contractista amb la qualitat, la solidesa i la bona execució de manera que es minimitzin els
costos econòmics i ambientals de les reparacions de manteniment i
conservació.
3. Oferta termini d’execució, fins a 15 punts
S’atorgaran 1 punts per cada dia natural complert, sense admetre
fraccions, de reducció del termini d’execució. En cas d’incompliment, l’administració podrà optar per imposar penalitats o resoldre
el contracte en els termes que preveu la LCSP

5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
perfil/lescala

6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint i sis dies naturals des de la publicació d’aquest anunci en el BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.

L’Escala, 26 de setembre de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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