AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
Ajuntament de Mollerussa pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres (exp. 14123-2021).
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
g)

Organisme: Ajuntament de Mollerussa.
Número d’identificació: 2513700000.
Dependència que tramita l'expedient: Unitat de contractació.
Tipus de poder adjudicador: Ajuntament.
Número d'expedient: 1412-3-2021.

2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Mollerussa.
b) Domicili: pl. Ajuntament, 2.
c) Localitat i codi postal: Mollerussa CP: 25230.
d) Telèfon: 973 600 713.
f) Adreça electrònica: ajuntament@mollerussa.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/mollerussa
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: treballs de redacció del Pla de mobilitat urbana i sostenible de
Mollerussa.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no
d) Termini d'execució: 18 mesos
e) Codis CPV:
71300000-1
71311200-3
71311000-5
71356400-2

Serveis d’enginyeria
Serveis de consultoria en sistemes de transport
Serveis de consultoria en enginyeria ambiental
Serveis de planificació tècnica

4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) Contracte reservat: no
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5. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és el de 25.000,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Pressupost base:
20.661,16 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:
4.338,84 euros
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden ofertar les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
6. Admissió de variants: no.
7. Garanties:
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista:
a)
b)

Classificació: exclosa.
Solvència: clàusula 25 del PCAP.

9. Criteris d’adjudicació: clàusula 19 del PCAP.
10. Condicions especials per a l’execució del contracte: Clàusula 39 del PCAP.
11. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci al Perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: clàusula 27 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes: Sobre digital 4.1.
Mollerussa, a la data de la signatura electrònica.

