AJUNTAMENT
DE
PERAMOLA

ANUNCI
De Ajuntament de Peramola pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres
(exp. CO-CME-2019-01)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Peramola.
b) Número d’identificació: 2516540003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Peramola
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: CO-CME-2019-01
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Peramola.
b) Domicili: Carrer Frederic Ribó, núm. 8
c) Localitat i codi postal: Peramola CP: 25790.
d) Codi NUTS: ES513.
e) Telèfon: 973470263.
f) Adreça electrònica: ajuntament@peramola.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&ke
yword=peramola&reqCode=viewDetail&idCap=2064889
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 11 de gener de 2019
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: MILLORA PAVIMENT CAMÍ DEL MIG 2a FASE.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Peramola
e) Termini d'execució: 2 dies
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45233140-2 (Obres Vials)
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: contracte menor
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 30.394,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigeix
b) Solvència: no s’exigeix
-9 Criteris d’adjudicació: el preu més baix
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 11 de gener de 2019 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Pressupost
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: Es generarà una URL especial que l’Ajuntament de
Peramola comunicarà a les empreses que convidi. Des d’aquesta URL les
empreses convidades accediran a l’expedient amb la mateixa presentació i
funcionalitats que a qualsevol altre expedient.
d) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: 1
Peramola, 9 de gener de 2019
L’Alcaldessa
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