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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-5 Pressupost de licitació

Codi Segur de Validació

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: contracte menor.
d) Contracte reservat: no.

Estat d'elaboració: Original

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de redacció i direcció d'obra del PROJECTE DE MILLORA
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES513
e) Durada del contracte: 1 mes.
f) Codi CPV:
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos
71247000-1 Supervisió del treball de construcció

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Almacelles.
b) Domicili: Plaça de la Vila , 1
c) Localitat i codi postal: Almacelles, CP: 25100.
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973741212.
f) Adreça electrònica: contractacio@almacelles.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail
&idCap=500925
h) Horari d’atenció: Matí: de 8 a 13:30 hores

Origen: Origen administració

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Almacelles.
b) Número d’identificació: 2501940003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Almacelles.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador.
f) Número d'expedient: 2021/1120.

Url de validació

Ajuntament d'Almacelles pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp.
2021/1120)

Metadades

ANUNCI
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L’Alcalde

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Josep Ibarz Gilart

Codi Segur de Validació

Almacelles, a la data de la signatura electrònica

Estat d'elaboració: Original

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 02/11/2021 13:30
b) Presentació d’ofertes:
a. Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

-7 Garanties: no

Origen: Origen administració

-6 Admissió de variants: no.

Url de validació

Valor estimat del contracte: 2.653,00 euros sense IVA.

Metadades

a)

