Entitat adjudicatària: Ajuntament d’Argençola
Dependència que tramitat l’expedient: Secretaria

Objecte del contracte




Descripció i objecte: Projecte elèctric de substitució i millora de l’enllumenat
exterior d’Argençola
Lloc d’execució: nucli d’Argençola
Termini d’execució: 12 setmanes des de la data que s’estableixi en el
document de formalització.

Tramitació i procediment:



Tramitació: Ordinària
Procediment: obert simplificat

Pressupost base de licitació



Import de contracte: 74.379,88€
Import de l’IVA: 15.619,77€

Garanties
No s’erigeix la constitució de garantia provisional de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 de la LCSP 2017.
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Data 16-5-2018

Es sotmet a informació pública el plec de clàusules pel termini de 20 dies hàbils,
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i a
l’e-tauler de l’Ajuntament, a l’efecte de possibles reclamacions i anunciar
simultàniament el concurs en el benentès que la licitació d’aquest s’ajornarà quan sigui
necessari contra el plec de clàusules, amb la finalitat que durant el període de 20 dies
hàbils següents al de la publicació de l’edicte es puguin presentar propostes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En sessió celebrada en data 4 d’abril de 2018, el Ple de l’Ajuntament va adoptar
l’acord d’aprovar l’expedient de procediment obert amb tramitació ordinària, per
l’adjudicació del contracte administratiu de l’obra “Projecte elèctric de substitució i
millora de l’enllumenat exterior d’Argençola”, junt amb el plec de clàusules
administratives particulars.

A

ANUNCI

B

La garantia definitiva a constituir pel licitador serà del 5% del preu de l’adjudicació del
contracte sense incloure l’IVA, de conformitat amb qualsevol dels medis establerts a
l’art. 108 de la LCSP 2017.
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Presentació d’ofertes
Data límit de presentació: Les empreses disposaran d’un termini de 20 dies hàbils per
la presentació de les proposicions. El termini comptarà a l’endemà de la publicació al
BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Argençola.

https://bop.diba.cat

El que es disposa en els punts 9 i 10 del plec de clàusules administratives particulars.

A

Requisits específics del contractista

La mesa de contractació es constituirà a l’endemà de la finalització del termini de
presentació de proposicions per tal de procedir a l’obertura del sobre núm. 1. Si el dia
d’obertura és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.
En el cas que no hagi erros o omissions esmenables en l’obertura dels sobres número
1, la mesa procedirà a l’obertura del sobre número 2.
Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari
d’acord amb l’establert al punt 20 del plec de clàusules administraves particulars.

Data 16-5-2018

La que es detalla al punt 15 del plec de clàusules administratives particulars.
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Documentació a presentar i lloc a presentació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Argençola a 3 de maig de 2018.

B

Toni Lloret Grau
El batlle
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