AJUNTAMENT ALFORJA
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de Ple de data 16 de novembre de 2016, per mitjà del
present anunci s'efectua convocatòria del
procediment obert, atenent a l'oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del
contracte de contracte del serveis energètics i del manteniment de les instal·lacions del
enllumenat públic de l’ajuntament d’Alforja, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament Alforja
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria Municipal
2) Domicili: Plaça Mercadal ,13
3) Localitat i codi postal: Alforja, 43365
4) Telèfon: 977.81.60.08
5) Telefax.: 977.81.62.32
6) Correu electrònic.: especastillo@alforja.cat
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.alforja.cat
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació.

del serveis energètics i del
manteniment de les instal·lacions del enllumenat públic de l’ajuntament
d’Alforja”
d)

Nombre d'expedient:

“contracte

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Mixte, predominant subministrament
b) Descripció: contracte per a la millora d’instal.lacions enllumenat
públic i manteniment i pel subministrament de l’enllumenat públic
c) Lloc d'execució:
1) Domicili: Municipi Alforja.
2) Localitat i codi postal: Alforja 43365
d) Termini d'execució: 15 anys.
e) Admissió de pròrroga: NO.
f) CPV :
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació.
b) Procediment. OBERT
c) Subhasta electrònica: NO
d) Criteris d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris adjudicació.

4. Valor estimat del contracte: 945.093,60 euros
5. Pressuposto base de licitació:
a) Import net: 63.006,24 euros. Import total: 76.237,55 euros.
6. Garanties exigides.
Provisional (2% total contracte): 18.901,87 euros.
Definitiva (5% import anual)
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (d’acord amb el plec de clàusules).
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
(d’acord amb el plec de clàusules)

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació:
20 dies des de l’endemà a la publicació al BOP de Tarragona.
b) Modalitat de presentació:
- Físicament: a l’Oficina del registre general de l’Ajuntament a la Plaça del
Mercadal nº 13 a l’horari de 9 a 14 hores.
- Per correu certificat: en la forma prevista a l’article 80.4 del RGLCAP

9. Obertura d'ofertes:
a) Descripció: Per la Mesa de Contractació
b) Adreça. Sala de Juntes de l’Ajuntament d’Alforja
c) Localitat i codi postal: Alforja 43365
d) Data i hora: Cinquè dia hábil posterior a la finalització del termini de
presentació de les proposicions, a les 20 hores.
10. Despeses de Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari

Alforja, a 23 de novembre de 2016
L’Alcalde
Joan Josep Garcia Rodríguez

