Ajuntament de Cunit
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Junta de Govern Local
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria
c) Numero d'expedient. 6857/2019
d) Obtenció de documentació: Perfil del Contractant
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Obres
b) Descripció. Obres adequació ascensor Casal Municipal
c) Durada del contracte: 6 mesos
d) Admissió de pròrroga. No es preveu
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert Simplificat
c) Criteris d'adjudicació:
c.1)Criteris de valoració automàtica ( 100 punts)
1.- Oferta econòmica. (80 punts)
2.- Ampliació termini garantia (20 punts).
4. Valor estimat del contracte: 114.065,00€ euros més IVA

6. Garanties exigides.
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs
7. Capacitat per contractar:
Els licitadors hauran d’acreditar que tenen plena capacitat d’obrar, la solvència
econòmica, financera o tècnica i professional d’acord amb la clàusula 3.1 del Plec de
clàusules administratives particulars i que no estan afectats per cap de les
circumstàncies que enumera l’art. 71 LCSP.
Totes les persones licitadores que es presentin en aquest procediment hauran d’estar
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5. Pressupost base de licitació: 138.018,65 euros IVA inclòs

inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector públic
(ROLECE) o al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) a la data final de
presentació de les ofertes.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 20 dies naturals a partir de la publicació d’aquest
anunci al Perfil del Contractant
b) Presentació telemàtica Sobre Digital
c) Admissió de variants. NO
9. Obertura d'ofertes:
Sobre 1: Data i hora de l'acte públic d'obertura del sobre 1: El segon dia hàbil següent
al de finalització del termini de presentació de proposicions.
Cunit, a data de la signatura electrònica
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El Secretari
Alexandre Pallarès Cervilla

