
 

Contractació
Pública

OBRES D'ELECTRIFICACIÓ DE L'ENTORN DE L'AVDA. MIL.LENARI ENTRE ELS
CARRERS FERRAN I CLUA I DOTZE D'OCTUBRE

Obres d'electrificació de l'entorn de l'Avinguda Mil.lenari entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d'Octubre de
Viladecans.

121.955,50 € sense IVA 147.566,15 € IVA inclòs (21,00%)

1 mes 15 dies

Viladecans

15/09/17 14:00 h

Garantia definitiva del 5 % de l'import d'adjudicació.

121.955,50 € sense IVA

No

NoReserva social:

Data de publicació:

 

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Mediterrània, SL

057/FP14/009

Ordinari

Obres

Instal·lació elèctrica

Obert

No

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci

31/08/17 11:30 h



No

No hi ha lots

 86.00 -  Oferta econòmicaPonderació: Criteri:

 10.00 -  Memòria del procés constructiu, segons subcriteris previstos al l'apartat 12.2 del PlecPonderació: Criteri:

 4.00 -  Pla d'obresPonderació: Criteri:

No

45231400

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

Altres

L'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica es podrà realitzar mitjançant l'aportació del
certificat de classificació definitiva o còpia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d'Empreses

Classificades del Ministeri d'Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d'Economia
Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya : I-5-1 i I-6-1.

PDF

PDF

PDF

DOC

Les previstes al plec de clàusules administratives particulars i tècniques, si s'escau.Condicions d'execució:

Annexos PCAP Obres.doc

Annexos PCAP Obres electrificació Mil.lenari.pdf

Estudi tècnic ENDESA.PDF

 

Plec de clàusules administratives

 

Classificació empresarial:

Habilitació professional per a la realització de les obres objecte de licitació.Descripció:
Mitjà de solvència:

Declaració responsable relativa a l'execució en els darrers cinc (5) anys de cinc (5) obres similars quant a tipologia a l'objecte de licitació, per un valor d'obra mínim de 120.000€
cadascuna (IVA exclòs).

Descripció:
Mitjà de solvència:

Declaració relativa al volum anual de negocis de l'empresa licitadora dels darrers 3 anys amb un mínim de 120.000€ cada any.Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Plecs

Documentació
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