ANUNCI de contracte de subministrament i instal·lació
Per Decret de l’Alcaldia número 2019/1, de 4 de gener de 2019, es va aprovar l’expedient per a la
contractació, pel procediment obert, tramitació urgent, del Subministrament per arrendament financer
amb opció de compra de la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal.
S’anuncia la convocatòria d’aquesta licitació amb el detall següent:
1.ENTITAT ADJUDICADORA :
a. Organisme:
Ajuntament de Centelles
b. Dependència que tramita l’expedient: Negociat de contractació general
c. Número d’expedient :
1428-0001/2019
d. Obtenció de documentació i informació:
Dependència:
Casa consistorial
Domicili:
C. Nou, 19
Localitat i codi postal: Centelles, 08540
Telèfon:
938810375
Fax:
938812094
Correu electrònic:
Centelles@diba.cat
Direcció d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=start&idCap=29904
45

2.OBJECTE DEL CONTRACTE :
a. Descripció : Contracte d’arrendament financer, amb opció de compra, per al Subministrament
i instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol municipal
b. Durada del contracte:
48 mesos
c. Termini màxim de l’execució: 4 setmanes
d. Lloc d’entrega: Centelles
e. CPV: 39293400-6

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT :
a) Tramitació : Urgent
b) Procediment : Obert

4.PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de dos-cents un mil quatre-cents
vint-i-un euros amb vint cèntims (201.421,20 €), IVA exclòs.
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de quaranta-dos mil dos-cents norantavuit euros amb quaranta-cinc cèntims (42.298,45 €)
5.CLASSIFICACIÓ empresarial: No s’exigeix.

6. GARANTIES :
a. Garantia provisional: No se n’exigeix
b. Garantia definitiva. Es fixa en el 5% de l’import de l’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.
7. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS:
a. El termini per a la presentació de proposicions serà de vuit (8) dies naturals a comptar des del dia
següent a la publicació en el perfil del contractant de l’anunci de licitació.
b. Modalitat de presentació: A través de Sobres digitals, a la direcció d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=start&idCap=29904
45
c. Obertura de proposicions: La informació sobre la data, hora i lloc d’obertura dels sobres es publicarà
prèviament en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Centelles.
Centelles, 4 de gener de 2019
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