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Núm. 5457

AIGÜES DE BLANES, SA
Anunci de licitació del contracte de l’obra amb redacció de projecte a càrrec
de contractista per a l’execució de la de “reparació de la riera de Blanes”, i
d’informació pública de la seva memòria valorada
1. ENTITAT ADJUDICADORA I OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
Aigües de Blanes, SA
C/ Canigó, 5-7, baixos
17300 Blanes
Telèfon: 972 33 12 03
Fax: 972 33 15 52
Correu electrònic: aiguesdeblanes@aiguesdeblanes.cat
Direcció d’internet del perfil de contractant: www.aiguesdeblanes.
cat
Data límit d’obtenció de la informació: 5 dies naturals abans de la
finalització del termini de presentació d’ofertes.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Tipus: Obra amb redacció de projecte
Objecte: Redacció de projecte i execució de l’obra de reparació de la
riera de Blanes.
Lloc d’execució: Blanes.
Terminis d’execució: 1 mes per a la redacció de projecte, 4 mesos per
a l’execució de l’obra.
3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Criteris d’adjudicació:
- Valorable segons judicis de valor: definició tècnica de l’obra: fins
a 45 punts.
- Valorable segons fórmula matemàtica: reducció del preu: fins a 55
punts.
4. VALOR ESTIMAT
947.173,11 euros (IVA exclòs).
5. GARANTIES EXIGIDES
Provisional: no.
Definitiva: 47.358,65 euros, que es constituirà per retenció en la primera/es certificacions d’obra.
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6. REQUISITS ESPECÍFICS DELS CONTRACTISTES
Els contractistes hauran de disposar de la classificació següent (o
solvència equivalent per als empresaris comunitaris no espanyols):
E7f i E3e.
7. PRESENTACIÓ D’OFERTES
Data límit de presentació: 15 dies naturals des de la publicació de
l’anunci de licitació del BOP de Girona, fins a les 13:30 del darrer
dia, sigui quin sigui el mitjà de presentació.
Lloc de presentació: seu de la societat indicada a l’apartat 1 d’aquest
anunci. També es podrà presentar per correu certificat administratiu, amb les especificacions de la clàusula 38 del plec.
Admissió de variants: no.
Termini durant el qual el licitador es troba obligat a mantenir la
seva oferta: 4 mesos des de la finalització del termini de presentació
d’ofertes.
8. APERTURA DE LES OFERTES
Tindrà lloc a la seu de la societat anunciada a l’apartat 1 en el termini de quinze dies naturals des de la finalització del termini de
presentació d’ofertes, el dia i l’hora que s’anunciaran al perfil del
contractant.
9. DESPESES DE PUBLICITAT
Els anuncis de licitació seran a càrrec del contractista fins a un
màxim de 1.000 euros.
10. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA VALORADA
La memòria valorada que serveix de base al projecte i consta a
l’annex 1 del plec de clàusules administratives particulars se sotmet
a informació pública durant el mateix termini en què té lloc la licitació, en el qual els ciutadans podran consultar-la a les dependències
de l’entitat adjudicadora, en el seu horari de funcionament de 9 a
13:30 hores de Dilluns a Divendres, i formular-ne al·legacions. La
licitació es condiciona suspensivament al resultat d’aquesta informació pública en els termes de la disposició addicional del plec de
clàusules administratives particulars.
Blanes, 14 de maig de 2014
Narcís Piferrer i Reixach
Conseller delegat
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