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ANUNCI 

 

 

Pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (expt. 103/2018/1) 

 

1. Entitat adjudicadora  

a) Organisme : Ajuntament de Montesquiu 

b) Número d’identificació: P0813000G 

c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 

d) Poder adjudicador: Administració Pública 

e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública 

f) Número d’expedient: 103/2018/1 

 

 

2. Obtenció de la documentació i informació: 

a) Entitat: Ajuntament de Montesquiu 

b) Domicili: Plaça de la República 1-2 

c) Localitat i codi postal: Montesquiu 08585 

d) Codi Nuts: ES511 

e) Telèfon: 938529100 

f) Adreça electrònica: montesquiu@montesquiu.cat 

g) Adreça d’internet del perfil del contractant:  

https://www.montesquiu.cat/ajuntament/perfil-del-contractant/ 

 

3. Objecte del contracte 

a) Descripció de l’objecte: reforma i ampliació del bar de les piscines    

municipals de Montesquiu 

b) Lloc d’execució : piscines municipals 

c) Termini d’execució : 4 mesos. 

d) Codi CPV: 45212000-6 

 

4. Tramitació i procediment 

a) Tramitació: ordinària 

b) Procediment: obert 

c) Procediment de selecció i adjudicació: pluralitat de criteris sobre la base 

de la millor relació qualitat-preu. 

d) Divisió en lots: no 

e) Pròrroga: no 

f) Admissió de variants: no 

g) Revisió de preus: no 

h) Licitació electrònica: si. 

i) altres dades de la licitació: segons PCAP. 

 

5. Pressupost base de licitació 

https://www.montesquiu.cat/ajuntament/perfil-del-contractant/
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a) Pressupost de licitació :125.031,71€ (IVA inclòs) 

b) Valor estimat del contracte :103.331,99€  

 

6. Garanties  

a) Garantia provisional: no 

b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs). 

c) Garantia complementària: 10 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs, en 

cas d’adjudicació a oferta presumptament anormal. 

 

7.Requisits específics del contractista:  

a) Classificació: no 

b) Solvència: 

− Econòmica i financera: volum anual de negocis, existència de 

contracte d’RC i període mitjà de pagament als proveïdors. 

− Tècnica: obres executades els últims 5 anys, personal tècnic, títols 

acadèmics i professionals i maquinària. 

 

8. Criteris d’adjudicació: 

a) Millora de l’oferta econòmica 

b) Reducció del termini d’execució 

c) Ampliació del termini de garantia 

d) Millores addicionals segons projecte 

 

9. Presentació de les ofertes: 

Les ofertes es presentaran utilitzant mitjans electrònics – enllaç URL de 

l’espai virtual de la licitació -, dintre dels vint-i-sis (26) dies naturals 

següents a la data de publicació de l’anunci de licitació al perfil del 

contractant. Aquest serà també el termini per a l’obtenció de documentació i 

informació, al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Montesquiu: 

https://www.montesquiu.cat/ajuntament/perfil-del-contractant/ 

 

10. Obertura de proposicions: es realitzarà el segon dia hàbil posterior a la 

finalització del termini de presentació d’ofertes, a les 12:00h hores. Es 

procedirà a l’obertura i examen del tres sobres en una única reunió de la 

Mesa de contractació, per utilització del sistema de gestió eficient. 

 

11. Despeses de l’anunci: seran de càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 

 

Montesquiu, 29 de novembre de 2019. 

L’Alcaldessa 

Sònia Muñoz Culubret 
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