ANUNCI

En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local, va adoptar, entre d’altres
l’acord d’aprovar l’expedient de contractació per procediment obert simplificat abreujat
del contracte de subministrament d’una cisterna (remolc) contra incendis per a l’ADF
“Tres Branques”, de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
les prescripcions tècniques que hauran de regir la respectiva licitació.
Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sallent
Nº expedient: 241/2022-PSEC

Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació i Departament
de Serveis Tècnics.

Obtenció de documentació i informació: El Plec de Clàusules Administratives
Particulars i la resta de documentació que es facilita als licitadors es podran consultar
al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sallent (http://www.sallent.cat/seuelectronica/perfil-del-contractant-100.html).
Telèfon: 93.837.02.00; e-mail: sll.contractacio@sallent.cat
Objecte del contracte: subministrament d’una cisterna (remolc) contra incendis per a
l’ADF “Tres Branques”
-

Divisió en lots: No.
Durada del contracte: clàusula 4 del PCAP.

Tramitació i procediment:
Tipus d’expedient: Subministrament
Tramitació: Ordinari
Procediment: Obert simplificat abreujat
Criteris d’adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació. Clàusula 9 del PCAP.
Pressupost de licitació: 24.000,00 € de conformitat amb el desglossament següent:
19.834,71 € de pressupost net i 4.165,28 € d’IVA al tipus del 21 %.
Garanties exigides: No s’exigeixen garanties.
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Requisits específics del contractista: No resulta exigible solvència econòmica i
financera i tècnica o professional:
Termini i lloc de presentació de les ofertes:
Les empreses disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de les
proposicions; el termini comptarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del Contractant.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
proposicions mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, accessible a l’adreça web següent: (http://www.sallent.cat/seuelectronica/perfil-del-contractant-100.html).

Contingut de les proposicions: El què s’indica en la clàusula 10 del PCAP.

Sallent, juliol del 2022.

L’Alcalde,
Oriol Ribalta Pineda

