ANUNCI
De conformitat amb l’acord de Ple de data 26 de gener de 2021 pel qual es va aprovar
l’expedient de contractació de les obres “Reforma i manteniment del local social amb
sala polivalent i bar” per Procediment Obert Simplificat Sumari.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives i plec de prescripcions
tècniques aprovats, d’acord amb el següent detall:
1.1. Nom, direccions i punts de contacte
- Nom: Ajuntament de Montferri
- Adreça: Carrer Major, 35
- Codi Postal: 43812
- Telèfon: 977 620377
- Correu electrònic: cantolin@montferri.altanet.org
- Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=montferri&idCap=30468852&ambit=&
- Tipus de contracte: Contracte administratiu
- Valor Estimat del Contracte: 43.497,52.-euros IVA exclòs.
- Objecte del contracte: Reforma i manteniment del local social amb sala polivalent i
bar
- Codi CPV: 45212000
2. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
2.1. Condicions relatives al contracte
- Garantia provisional: Exempt de presentació.
- Garantia definitiva: Exempt de prestació
- Condicions de finançament i pagament: El contracte es pagarà a través d’una factura
que anirà acompanyada del certificat d’obra que s’expedirà mensualment.
- Durada del Contracte: 3 mesos des de l’endemà de l’expedició de l’acta de
comprovació del replanteig.
3. Procediment
- Tipus de procediment: Obert simplificat sumari

- Forma d’adjudicació:
Millor oferta relació qualitat-preu : 60 punts
Millores diverses: 40 punts
4. Informació administrativa:
- Lloc de presentació de les pliques: Exclusivament a través de l'eina de Sobre Digital,
integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya
que trobareu al perfil del contractant
- Els plecs de clàusules administratives particulars i documentació tècnica estan
disponibles en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
- Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant fins a les 23:00 hores.
- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a
l’adjudicació del contracte.
Montferri a 15 de febrer de 2021.
L’alcalde.

