AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de“MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE D’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL"
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat el plec de clàusules administratives
particulars que regiran aquest contracte d’obres i es procedeix a l’anunci de la licitació en els termes
següents:
1.Entitat adjudicadora:
a) Organisme:Ajuntament de Vilafranca
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vilafranca de Bonany, Pça Major, 1 Correu
electrònic: secretaria@ajvilafrancadebonany.net i al perfil del contractant de la web
www.ajvilafrancadebonany.net
2.Objecte del contracte: execució de les obres de millora de l‘eficiència energètica de l’instal·lació
d’enllumenat del Camp de futbol municipal
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: ordinària
- Procediment: negociat
- Criteris d’adjudicació (fórmula o automàtics): 1. Proposició econòmica, fins a 10 punts. 2. Millora de
l’eficiència energètica del projecte, fins a 50 punts. 3. Millora dels materials a utilitzar, fins a 40 punts.
4. Valor estimat del contracte: 88.514,36 € (Iva exclòs)
5.Pressupost base de la licitació: es xifra en la quantitat de 88.514,36 € (xifra que els licitadors no
podran superar en les seves ofertes), amb l’ IVA del 21% exclòs.
6. Garanties: la provisional no s’escau i la definitiva serà del 5% del preu d’adjudicació del contracte
sense IVA.
7. Requisits específics del contractista: Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional de l’empresari. Els licitadors hauran d’acreditar la solvència exigida a l’apartat F del quadre
de característiques del contracte del plec de clàusules administratives.
8. Presentació de les ofertes
- Termini: les ofertes se podran presentar fins dia 1 de març de 2017. Termini de manteniment de les
ofertes: tres mesos.
- Documentació a presentar: segons allò previst a les clàusules 12 i següents del plec de clàusules
administratives.
- Lloc de presentació: Registre general de l’Ajuntament de Vilafranca, Plaça Major nº 1, entre les 9,00 i
les 14,00 hores, en dies hàbils i de dilluns a divendres.
9. Obertura de proposicions: serà pública a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 12 hores del dia 6 de
març de 2017.
10. Despeses màximes de publicitat a càrrec de l’adjudicatari: 200 euros.
11. Exposició del plec de clàusules administratives particulars: durant els primers deu dies naturals
següents a la publicació d’aquest anunci es podran presentar al·legacions, i si es dóna el cas, s’ajornaria
la licitació el temps necessari per resoldre les reclamacions.
Vilafranca de Bonany, 16 de febrer de 2017.
El Batle
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