700_2020
AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI SOBRE
CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT OBERT
CODI 11/20-CNT
EXPEDIENT 2020/700. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE
CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC TÈCNIC QUE HAN
DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT DEL BOT
SALVAVIDES DE CALAFELL, PER PROCEDIMENT OBERT, I INICI DE LA LICITACIÓ.
Per Decret del Tinent d’Alcalde de l’àrea de territori, mobilitat i transport de data 12 de
febrer de 2020 l’Ajuntament de Calafell, ha aprovat inicialment el plec de clàusules
econòmiques i administratives particulars que hauran de regir la contractació de la
construcció i subministrament del bot salvavides de Calafell, per procediment obert i inici
de licitació.
Els plecs esmentats, s’exposen al públic pel termini de 15 dies naturals a comptar des de
la publicació al Perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya.
L’obtenció de documents i informació: www.contractaciopublica.gencat.cat –Perfil del
contractant.
1.- Entitat adjudicadora
a).- Organisme: Ajuntament de Calafell.
b).- Dependència que tramita l’expedient: Departament de Territori, mobilitat i transport.
c).- Número d’expedient:11/20-CNT.
2.- Objecte del contracte:

a)Descripció de l’objecte: Contractació de la construcció d’un bot salvavides en fusta i
subministrat a l’ajuntament de Calafell per procediment obert i inici de licitació.
b).- Lloc d’execució: Calafell.
c).-Durada del contracte: 7 mesos a compta des de la formalització de contracte.

Alexandre Pallarès Cervilla
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Codi cpv:34513700-3-Barcos salvament.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b8c37f888d7b49fdb9972c2adb7f0c87001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. El pressupost màxim de licitació ascendeix a un total de:
B3. Pressupost base de licitació: 105.000 € IVA inclòs (86.776,86€ IVA exclòs +
18.223,14€ en concepte d’IVA).
5.- Obtenció de documentació i informació:
a).- Entitat: Ajuntament de Calafell.- Departament de Contractació i Compres (
https://contractaciopublica.gencat.cat
b).- Domicili.- Cr. Sant Pere,29
c).- Localitat i codi postal: 43820-CALAFELL.
d).- Telèfon: 977-699009 Ext. 372
e).- Fax: 977-693670
f).- Data límit d’obtenció de documents i informació:
Documents perfil del contractant : www.contractaciopublica.gencat.cat
serveisjurídics_contractació@calafell.org;
6.- Requisits específics del contractista: classificació no obligatòria.
7- Presentació de les ofertes:
13/02/2020 SECRETARI

Les proposicions o ofertes es presentaran digitalment en el perfil del contractant de
l’Ajuntament
de
Calafell,
que
està
allotjat
en
la
pagina
de
https://contractaciopublica.gencat.cat, dins del termini de 15 dies hàbils a partir del dia
següent a la publicació de l’anunci al perfil del contractant de la Generalitat. En cap cas
s’admetrà documentació que no s’hagi lliurat al registre dins el termini assenyalat.

Alexandre Pallarès Cervilla
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8.- Obertura de pliques:
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a).- Entitat: Ajuntament de Calafell.- Sala de Plens
b).- Domicili: Cr. Sant Pere_platja.
c).- Localitat: 43820-CALAFELL.
d).- Data i hora: Serà comunicat als licitadors.
9- Els plecs de clàusules econòmiques, administratives particulars i plec tècnic es poden
obtenir a la pàgina https://contractaciopublica.gencat.cat perfil del contractant de la
Generalitat de Catalunya.

El Secretari,

Alexandre Pallarès Cervilla
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