Exp. 378/2021

ANUNCI

Ajuntament d'Ullastrell pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres de
pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol
municipal d’Ullastrell:

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Ullastrell.
b) Domicili: C/ Serra, 17
c) Localitat i codi postal: Ullastrell, CP: 08231
d) Codi NUTS:
ES511
e) Telèfon: 937887262
f) Adreça electrònica: ullastrell@ullastrell.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: Perfil contractant Ajuntament Ullastrell
h) Horari d’atenció: Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00h i Dimecres de 16:30hores a
19:30hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del
camp de futbol municipal d’Ullastrell.
b) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No.
c) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
d) Termini d'execució: de 1/8/2021 al 30/10/2021 (12 setmanes)
e)

Codi CPV: 45212200-8 Treballs de construcció d’instal·lacions esportives.
39293400-6 Gespa artificial
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-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Ullastrell.
b) Número d’identificació: P0829000I
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Ullastrell.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 378/2021

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
d) Contracte reservat: no
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 268.970,14 € sense IVA.
b) Pressupost base de licitació: 268.970,14 € sense IVA
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties:
Definitiva: 5% del preu final ofert exclòs l’IVA
-8 Requisits específics del contractista: El que estableixen els Plecs Administratius

-9 Criteris d’adjudicació: El que estableixen els Plecs Administratius

L’Alcalde,
Jaume Puig Puig
(document signat i datat electrònicament)
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-10 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 31.07.2021 a les 23:59 hores
b) Documentació que cal presentar: Les establertes al Plec de Clàusules Administratives.
c) Presentació d’ofertes: electrònica

