AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data de 8/6/2022 pel qual es va aprovar
l’expedient de contractació del projecte “Renovació de la xarxa elèctrica de l'enllumenat Urb. Els
Manantials al Tm d’Aiguamúrcia”
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a
l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Adreça: Plaça Sant Bernat 1
Telèfon: 977638576
Telefax: 977638301
Adreça electrònica: aiguamurcia.cat.
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=aiguam&idCap=19738557&ambit=
2. Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest projecte l'arranjament del cablejat i la legalització el quadre elèctric de
l’enllumenat públic propietat de l’Ajuntament d'Aiguamúrcia, per tal de complir les normatives
vigents i garantir el correcte funcionament de les instal·lacions.
Les obres a dur e terme son:
-Demolició i excavació de rases.
-Estesa de cablejat i reblert.
-Reposició de paviment.
-Subministrament i col·locació de quadre elèctric.
-Legalitzacions elèctrica.
CPV:
-4520000 Construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil
-4530000 Instal·lacions d’edificis i obres
-45315600-4 Instal.lacions de baixa tensió
-45314310-7 Estesa de cables
-45317000-2 Altres treballs d’instal.lació elèctrica
-45316100-6 Instal.lació d’equip d’enllumenat exterior
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat sumari
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 64.796,69 €, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte: 77.756,03 €.
5. Durada del contracte:
Durada: 2 mesos
6. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 8 dies hàbils des de la publicació en el perfil.
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7. Criteris d'adjudicació:
Criteris d'adjudicació: Automàtics
1.Pla d’obres
2.Valorització i gestió dels residus
-Gestió exclusiva de runes
-Gestió de restes de cablejat
3.Ampliació termini de garantia
4.Oferta econòmica
5.Millores en l’execució de l’obra
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació
en el perfil de contractant
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònica
Santes Creus, a la data de la signatura electrònica
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Oscar Sendra Angles

