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ANUNCI 

 

El Ple municipal de l’Ajuntament d’Alfarràs, en sessió ordinària de data 24 d’octubre de 

2022, ha aprovat l’expedient de contractació de les obres definides en el Projecte bàsic i 

d’execució de les obres d’Urbanització de l’Avinguda Catalunya, Carrer del Barranc i 

Plaça Lluís Companys d’Alfarràs, juntament amb el plec de clàusules administratives 

particulars. Alhora es convoca la licitació mitjançant procediment obert simplificat no 

harmonitzat, perquè durant i dins el termini de 20 dies naturals  des de la publicació 

d’aquesta en el perfil del contractant, els licitadors puguin presentar les seves 

proposicions. D’acord amb allò previst en l’article 135 de la LCSP, i es fa públic el 

següent ANUNCI DE LICITACIÓ: 

 

1.- Entitat Adjudicadora 

a) Organisme: Ajuntament d’Alfarràs 

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria  

 

2.- Obtenció de documentació i informació  

Plecs de clàusules i exposició expedient: http://www.seu-e.cat/web/ajuntamentalfarras 

 o https://contractaciopublica.gencat.cat. 

a) Entitat: Ajuntament d’Alfarràs (Lleida) 

b) Domicili: Avda Catalunya, 16 

c) Localitat i Codi Postal: Alfarràs 25120 

d) Telèfon: 973760007 

f) Data límit d’obtenció de document i informació: D’acord amb allò regulat a l’article 

138 de la LCSP. 

g) Número d’expedient: 351/2022 

 

3.- Objecte del contracte 

a) Tipificació del contracte: Codi CPV 45000000-7 / 45212212 

b) Descripció de l’objecte: D’acord amb la clàusula cinquena del plec de clàusules 

particulars que regulen el present procediment, l’objecte del contracte són les de re-

urbanització de l’Avinguda Catalunya, i totes les actuacions necessàries tant per la 

renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram, així com de les escomeses a les mateixes 

cases i pavimentació final dels vials. 
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4.- Tramitació, procediment i modalitat d’adjudicació: 

a) Tramitació: Ordinària 

b) Procediment: Obert simplificat 

c) Modalitat: Contracte d’obres 

d) Criteris d’adjudicació: d’acord amb la clàusula 17 del Plec de clàusules 

 

5.- Pressupost base de licitació. 

D’acord amb la clàusula sisena del plec de clàusules que regulen el present 

procediment, el pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 

571.236,65 €. IVA no inclòs 

 

6.- Garantia definitiva. 

D’acord amb la clàusula divuitena del Plec de clàusules, les empreses licitadores hauran 

de constituir una garantia definitiva del 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA o del preu 

màxim fixat. 

 

7.- Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència 

tècnica professional. 

D’acord amb l’establert a la clàusula dotzena i tretzena del Plec de clàusules 

administratives particulars. 

 

8.- Criteris de valoració de les ofertes: 

D’acord amb l’establert a la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives 

particulars.  

 

9.- Presentació d’ofertes: 

a) Data límit i lloc de presentació: Les proposicions es presentaran en la forma i amb el 

contingut establerts a les clàusules del Plec que regulen el present procediment, 

mitjançant l’eina de sobre digital de la Plataforma de contractació Pública, accessible 

des de l’espai de la licitació del Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Alfarràs, 

durant el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de 

l’anunci de licitació al Perfil del contractant. 
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b) Documentació que integrarà les ofertes: La documentació es presentarà en DOS 

SOBRES amb la documentació que exigeix la clàusula setzena. 

 

10.- Modificació de contracte:  

D’acord amb la clàusula sisena no es preveuen modificacions de contracte a excepció de 

l’establert en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 

11.- Pàgina web 

Les informacions relatives a la convocatòria i a on es poden obtenir el contingut íntegre 

dels plecs que regulen el present procediment és www.ajuntamentalfarras.cat en el Perfil 

del contractant. 

 

Alfarràs, 26 d’octubre de 2022 

L’Alcalde 

Joan Carles Garcia Guillamon 

 

 

 

http://www.ajuntamentalfarras.cat/

