AJUNTAMENT

de

FULLEDA
Les Garrigues

ANUNCI DE LICITACIÓ
Per acord de Ple de data 21 de desembre de 2021, s’ha aprovat l’expedient de
licitació del contracte d’obres de reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic
del municipi de Fulleda.
Aquest projecte esta finançat en el marc del Programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020
Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Fulleda
Domicili: c/ Forn, 2, 25411Fulleda (Lleida)
Número telèfon:973156201
Direcció electrònica: ajuntament@fulleda.cat
Adreça internet: www.fulleda.cat
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Fulleda
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Fulleda
e) Termini d'execució: 4 mesos
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 45316100-6 Instal·lació d’equipaments d’enllumenat exterior.
Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
Pressupost de licitació Pressupost base de licitació: 130.792,28 € (IVA inclòs)
Import de les modificacions previstes: 0 € Valor estimat del contracte: 108.092,79
€ (exclòs IVA).
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Admissió de variants: No
Garantia Definitiva: Si (5% de l’import d’adjudicació sense IVA)
Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Clàusula 10 PCAP.
Criteris d’adjudicació: varis criteris d’adjudicació.
Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 11 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes: Clàusula 11 del PCAP
Les ofertes nomes es podran presentar electrònicament utilitzant l’eina Sobre
digital 2.0
Només s’admet la facturació electrònica.
Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Fulleda
b) Lloc: Ajuntament de Fulleda
c) Data finalització presentació d’ofertes: dia 24 de gener de 2022 a les 23:59 h.
d) Data obertura sobres: El Sobre A s’obrirà per part de la Mesa de contractació
el dia 26 de gener de 2022 a les 11.00 h. a l’Ajuntament de Fulleda. El sobre B
s’obrirà el dia 2 de febrer de 2022 a les 11.00h
Fulleda, a 3 de gener de 2022.

Jordi Arbós Gabarró
Alcalde
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