AJUNTAMENT
DE
C CORNELLÀ DEL TERRI

Núm. Expedient: x20200000112

ANUNCI
Anunci sobre aprovació d’uns plecs i la licitació d’un contracte
Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 9 de març de 2020, s’ha aprovat el
“Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra
“instal·lació de pèrgoles a la piscina municipal i reposició dels elements de jardineria
malmesos,”, mitjançant procediment obert, tramitació d’urgència”.
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà del Terri
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Cornellà del Terri – Secretaria
2) Adreça: C. Mn. Jacint Verdaguer, 4
3) Localitat i codi postal: Cornellà del Terri - 17844
4) Telèfon: 972.59.40.01
5) Fax: 972.59.41.48
6) Correu electrònic: secretaria@cornelladelterri.cat
7) Adreça d’Internet del Perfil del contractant:
:https://www.seu-e.cat/web/cornelladelterri/govern-obert-itransparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-decontractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
d) Número d’expedient: x2020000112
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres
b) Descripció: “instal·lació de pèrgoles a la piscina municipal i reposició dels elem ents de
jardineria malmesos”
c) Divisió per lots i número de lots: No.
d) Lloc d'execució: Cornellà del Terri
e) Termini d’execució: 1 mesos
f) Admissió de pròrroga: no
g) CPV (Referència de Nomenclatura): 45212212-5 i 77314100-5
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgència
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: millor relació qualitat-preu, amb diversos criteris d’adjudicació
d) Subhasta electrònica: no
e) Criteris d’adjudicació: els detallats en l’apartat I del quadre de característiques.
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4. Valor estimat del contracte: 14.218,72 € (IVA no inclòs)
5. Pressupost base de licitació
a) Import net: 14.218,72 € (IVA no inclòs).
b) Import total: 17.204,65 € (21% d’IVA inclòs)
6. Garanties exigides
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs)
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació del contractista: no s’escau
b) Solvència econòmica i financera, i tècnica i professional: d’acord amb l’apartat G del
quadre de característiques.
c) Contracte reservat: no
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de l’anunci de
la convocatòria publicat en el perfil del contractant
b) Modalitat de presentació: electrònica
c) Admissió de variants: no s’admeten
9. Obertura d’ofertes
a) Descripció: L’acte públic d’obertura dels sobres “B” es durà a terme a la sala de sessions
de l’Ajuntament dins dels vint dies següents a la finalització del termini de presentació de
les proposicions (es publicarà en el perfil del contractant).
b) Adreça: C. Mn. Jacint Verdaguer, 4
c) Localitat i codi postal: Cornellà del Terri – 17844
10. Altres informacions: Les que consten al PCAP i al projecte d’obra.
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