AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

ANUNCI de Ajuntament de Santa Susanna pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres (exp. X201900123)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Santa Susanna.
b) Número d’identificació: 826130008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de l’Ajuntament de Santa Susanna
d) Tipus de poder adjudicador : Administració pública.
e) Número d'expedient: X20100123.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Santa Susanna.
b) Domicili: Plaça Catalunya, s/n
c) Localitat i codi postal: Santa Susanna CP: 08398.
d) Telèfon: 937678441.
e) Adreça electrònica: secretaria@stasusanna.org.
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=search
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia de presentació de proposicions.
h) Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Redacció del projecte d’obres de reurbanització dels sectors d’Alta
Maresma i can Torrent.
b) Divisió en lots i número: No
c) Lloc d'execució: Santa Susanna.
d) Termini d'execució: Sis mesos
e ) Codi CPV: 71200000 Serveis de consultoria en arquitectura, enginyeria, construcció i serveis
tècnics connexos..
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 70.529,06 euros sense IVA
b) Tipus de licitació: 70.529,06 euros més 14.811,10 euros import del 21% d’IVA.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació del contracte.

AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA
-8 Criteris d’adjudicació: Els continguts en els plecs.
-9 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les contingudes en els plecs.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 3 de febrer de 2019 a les 00:01 hores.
b) Documentació que cal presentar: La indicada en els Plecs.
c) Presentació d’ofertes: Exclusivament de forma electrònica a través de l’Eina de preparació i
presentació d’ofertes de la Plataforma de Serveis de contractació pública (sobre digital 2.0) del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Santa Susanna.
b) Lloc: Plaça Catalunya, s/n, 08398 – Santa Susanna.
c) Data: 5 de febrer de 2019.
d) Hora: 17:30 hores.
e) L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
Santa Susanna, 18 de gener de 2019.
Joan Campolier Montsant
Alcalde.

