Ajuntament de Viver i Serrateix
ANUNCI
de l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
Per acord de Ple de data 29 de juliol de 2020, s’ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació de
l’actuació de les obres definides al projecte de títol “Renovació i millora de la
impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal
d’aigües – tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase. “, redactat per l’enginyera de
camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un
pressupost d’execució per contracta de 52.854,65 €
_1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Viver i Serrateix.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-intervenció.
_2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte és l’execució de les obres
definides al projecte de títol “Renovació i millora de la impulsió d’abastament
d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües – tram
Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase. “, redactat per l’enginyera de camins, canals i
ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost
d’execució per contracta de 52.854,65 €.
b) Divisió per lots i número: no escau.

d) Termini d'execució: 3 setmanes.
_3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat.
c) Criteris d’adjudicació : Els que consten al Plec de clàusules.
_4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 52.854,65 euros, IVA vigent inclòs.
_5 Fiances :
Provisional : no s’exigeix.
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c) Lloc d'execució: Viver i Serrateix.

Ajuntament de Viver i Serrateix
Definitiva : 5 % del preu ofertat, sense IVA.
_6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Viver i Serrateix.
b) Domicili: Casa Sant Pere s/n
c) Localitat i codi postal: Viver i Serrateix – 08673.
d) Telèfon: 938204922.
e) Web : Perfil del contractant – Portal de contractació pública de Catalunya.
f) Adreça electrònica : maciavm@diba.cat
_7 Presentació d'ofertes:
A )Data límit de presentació: VINT dies naturals a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’anunci al perfil del contractant.
B) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla al plec de clàusules
administratives particulars.
C)Lloc de presentació: Exclusivament de forma electrònica a tarvés de l’Eina de
preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de Serveis de contractació
pública del Consorci d’Aministració Oberta de Catalunya ( AOC ).

A les 12:00 del primer divendres hàbil després del termini de presentació
d’ofertes.
A Viver i Serrateix a,

Isabel Serra Montañà.
Alcaldessa.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
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_9 Obertura de les ofertes:

