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ANUNCI LICITACIÓ
ANUNCI
D'acord amb l’acord de Ple de data 27 de juliol de 2018 pel qual es va aprovar
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l’execució de
les obres de construcció de museu dels joguets d’Artesa de Lleida, juntament amb el
Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del
procediment d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el
següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament d’Artesa de Lleida
Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament d’Artesa de Lleida
Número d’expedient: O1/2018
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Obres de reforma i ampliació d’un edifici al nucli històric per a
museu dels joguets d’Artesa de Lleida.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: Ordinària
Procediment: obert simplificat
4. Tipus de licitació:
Import de licitació:109.041,32 €
Impost sobre valor afegit (IVA):22.898,68 €
Valor estimat del contracte: 131.940,00 €
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5% preu final
6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 973167162
Fax: 973167315
Correu electrònic: ajuntament@artesalleida.cat
Web municipal (perfil del contractant): http://artesalleida.ddl.net/
Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de la publicació
en el BOPT.
7. Criteris d'adjudicació:
Detallats en el plec de clàusules administratives particulars.
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8. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 26è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de
licitació en el BOPT.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 20
Lloc de presentació: http://artesalleida.ddl.net/
A traves de sobre digital.
9. Obertura de les ofertes.
Entitat: Ajuntament d'Artesa de Lleida
Domicili: Cl del Castell,3
Localitat: Artesa de Lleida
Data: 29 d’agost de 2018
Hora: 14:00
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