
 
Ajuntament de Llívia

APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 18-04-2017, ha aprovat l’ expedient de 
contractació i  el  Plec de clàusules administratives particulars i  prescripcions 
tècniques que han de regir el contracte de l’obra corresponent al Projecte de 
millora i condicionament de serveis del carrer Puigcerdà de Llívia (Fases 1, 2, 3 
i 4),  procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i reducció de 
terminis d’execució. 

 

1.  Entitat  adjudicadora:  Dades  generals  i  dades  per  a  l’obtenció  de  la 
informació:

 

a)    Organisme: Ple

b)    Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

c)    Obtenció de documentació i informació:

1)    Dependència: Municipals.

2)    Domicili: C/Dels Forns, 10

3)    Localitat i codi postal: Llívia y 17527

4)    Telèfon: 972896011

5)    Fax: 972146155

6)    Correu electrònic: administracio@llivia.org

7)    Direcció de Internet del perfil del contractant: www.llivia.org

d)    Número de expedient: 368/2017

 

2. Objecte del contracte:

 

a)    Tipus: Contracte d’obres.

b)    Descripció: Projecte de millora i condicionament de serveis del carrer 
Puigcerdà  de  Llívia  (fases  1,  2,  3  i  4),  procediment  obert,  oferta 
econòmicament més avantatjosa i reducció de terminis d’execució.

c)    Lloc d’execució/entrega:

1)    Domicili: Municipi de Llívia

2)    Localitat i codi postal: Llívia i 17527 

d)    Termini d’execució: 6 mesos.
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e)    Admissió de pròrroga: No.

f)     CPV (Referència de Nomenclatura): 45233140-2.

 

3. Tramitació i procediment:

 

a)    Tramitació: Ordinària.

b)    Procediment: Obert, oferta econòmicament més avantatjosa, i reducció 
terminis d’execució.

4. Valor estimat del contracte: 369.053,69 € més iva. 

 

5. Pressupost base de licitació:

 

a)    Import net: 369.053,69 € i 77.501,27 € corresponents a l’impost sobre el 
valor afegit, amb un import total IVA inclòs de 446.554,96 €. 

 

6. Garanties exigides: Provisional:  (2% del pressupost de licitació, 7.381,07- 
euros, EXCLÒS l’IVA),

Definitiva (%): 5% del import d’adjudicació sense IVA.

 

7. Requisits específics del contractista:

 

Classificació (grup, subgrup i categoria): Grup G; Subgrup 4 i 6, categoria E 

 

 

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació: 

 

a)    Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del 
següent al de la publicació de l’anunci oficial al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, fins les 14:00 hores.

 

b)    Modalitat de presentació: Per registre d’entrada, per correu, per fax o 
per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs 
establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Quan 
les  proposicions s’enviïn  por  correu,  l’empresari  haurà  de justificar  la 
data d’imposició  de la  tramesa en la  oficina de Correus i  anunciar  a 
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l’òrgan de contractació la remissió de la oferta.

c)    Lloc de presentació:

 

1)    Dependència: Registre d’entrada.

2)    Domicili: C/ Dels Forns, 10

3)    Localitat i codi postal: Llívia y 17527

4)    Direcció electrònica: administracio@llivia.org

 

d)     Admissió de variants: NO

 

9. Obertura d’ Ofertes:

 

a)    Descripció: S’informarà en el Perfil del Contractant de les dates 
d’obertures dels sobres, en funció de la data de publicació de l’edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.

b)    Direcció: C/Dels Forns, 10

c)    Localitat i codi postal: Llívia i 17527

 

10. Despeses de publicitat:  A càrrec del contractista, fins la quantitat màxima 
de 2.000,00 €

 

  

Vila de Llívia, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

L’ALCALDE,

 

 

 

Elies Nova i Inglès
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