ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, EN EL PERFIL DE
CONTRACTANT I EN LA SEU ELECTRÒNICA

De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 24 d’agost de 2017, per mitjà
del present anunci s'efectua convocatòria del procediment de contractació d’obres
de “Reforma de les instal.lacions de la piscina municipal”, amb un únic criteri
d'adjudicació, al preu més baix amb caràcter plurianual i tramitació urgent, per a
conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Xaló.
b) Dependència que tramita l'expedient. Alcaldia.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Serveis Tècnics.
2) Domicili: Carrer de l’Església,27.
3) Localitat i codi postal: Xaló, 03727.
4) Telèfon: 966480101.
5) Telefax: 966480202.
6) Correu electrònic. secretaria@xalo.org
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant.www.xalo.org

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació:13 dies
hàbils des de l’endemà de la publicació al BOP d’Alacant.
d) Nombre d'expedient: 53/2017.
2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres.
b) Descripció. “Reforma de les instal.lacions de la piscina municipal”.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats.No
d) Lloc d'execució:
1) Domicili.Camí Riurau, s/n
2) Localitat i codi postal. Xaló.03727.
i) Termini d'execució: 6 mesos.

f) Admissió de pròrroga. Sí, d’1 mes (prèvia justificació raonada).
g) CPV (Referència de Nomenclatura) : 45212212-5 Trabajos de construcción
de piscinas.
3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment : obert.
c) Subhasta electrònica.No.
d) Criteris d'adjudicació.Preu.
4. Valor estimat del contracte: 189.522’19 euros (IVA inclos al 21%).
5. Pressuposte base de licitació.

a) Import (IVA exclos): 156.629’91€.
b) IVA al 21%: 32.892’28 euros.
c) Import total: 189.522’19€
6. Garanties exigides.

Provisional: No.
Definitiva (5%): Si.
Especial: (5%): Si.
Import total garantia: 10%.
7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació (grup, subgrup i categoria): No s’exigeix. CPV
45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Es
requerix solvència tècnica i professional segons plec, acreditativa de l’execució
d’obres de construcció de piscines.
c) Altres requisits específics.
d) Contractes reservats.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 13 dies hàbils des de l’endemà de la publicació
al BOP d’Alacant..
b) Modalitat de presentació: segons plec.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Ajuntament de Xaló.
2. Domicili.C/Església,27.
3. Localitat i codi postal. 03727. Xaló (Alacant)
4. Adreça electrònica:
https://xalo.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp
d) Admissió de variants: No.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seua oferta.
9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció. En el termini màxim de quinze dies explicat des de la
data de finalització del termini per a presentar les ofertes, la Mesa de
contractació es constituirà el primer divendres hàbil posterior a la
finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 14:30 hores.
b) Adreça.C/Església,27.
c) Localitat i codi postal.Xaló.03727.
d) Data i hora.14:30 hores.
10. Despeses de Publicitat.150 euros (màxim).
11. Altres Informacions. Caldrà, en annex a l’oferta, fer calendari d’execució
valorada de les obres.
Xaló, a 24 d’agost de 2017.
Signat.L’Alcalde. Joan Miquel Garcés Font.

