AJUNTAMENT D'ULLDECONA – ANUNCI
Mitjançant aquest anunci s’efectua la convocatòria del contracte de subministrament i instal·lació d'un
parc infantil a l'av. Escoles d'Ulldecona, de conformitat amb les dades següents:
Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació.







Organisme: Ajuntament d'Ulldecona.
Dependència que tramita l’expedient: Secretària.
Obtenció de documentació i informació:
o Dependència: Ajuntament d'Ulldecona.
o Domicili: Carrer Major, 49.
o Localitat i Codi Postal: Ulldecona, 43550.
o Telèfon: 977573034.
o Adreça d’internet del Perfil de Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/es_ES/ulldecona
Número d’expedient: 4315670005-2022-0000649

Objecte del contracte.








Tipus: Contracte administratiu de subministrament.
Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació d’un parc
infantil a l'av. Escoles d’Ulldecona.
CPV: 37535200-9: Equipament per a terrenys de joc.
Divisió per lots i número de lots/unitats: No.
Lloc d’execució: Ulldecona.

Tramitació i procediment.



Tramitació: La tramitació de l’expedient de contractació es realitzarà per procediment obert
simplificat.

Pressupost de licitació.




El valor estimat del contracte és 30.000,00 euros sense IVA.
El pressupost base de licitació és de 24.793,39 euros, més 5.206,61 d’IVA, resultant un total
de 30.000,00 euros IVA inclòs.

Garanties exigides.




Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: No procedeix.

Admissió o prohibició de variants



No s’admeten variants en aquest Contracte.

Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació.



Data límit de presentació: 20 dies naturals, a comptar des de la publicació en el perfil del
contractant.
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Modalitat de presentació: La documentació s’haurà de presentar de forma telemàtica
a l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/es_ES/ulldecona
Subhasta electrònica: No procedeix
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a la finalització
del procediment d’adjudicació.
S'acceptarà facturació electrònica: Sí.
Forma de pagament: Transferència bancària.

Ulldecona, a data de la signatura electrònica
L'alcaldessa,
Núria Ventura i Brusca
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