ANUNCI
De Ajuntament de Canyelles pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de obres (exp. 2018/104)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Canyelles.
b) Número d’identificació: 804310007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Canyelles
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ajuntament
f) Número d'expedient: 2018/104
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a)
b)
c)
d)
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Obtenció de la documentació i informació digital
Entitat: Ajuntament de Canyelles.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938973011.
Adreça electrònica: canyelles@canyelles.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
canyelles/

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/6/2018
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: LICITACIÓ OBRA ARRANJAMENT DEL CAMI
DE LA COSTA BERNADA ABREUJAT SIMPLIFICAT.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d) Lloc d'execució:Canyelles
e) Termini d'execució: 3 mesos desde la signatura acta replanteig
obra
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45233221-1
h) Codi NUTS:ES511
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: obres
Tramitació: ordinari
Procediment: obert abreujat simplificat
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació

a) Valor estimat del contracte: 41.312,77 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Criteris d’adjudicació: Millor relació cost-eficàcia, únic
criteri preu
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25/6/18
b) Documentació que cal presentar: Declaració responsable Annex
1 i Proposta econòmica
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
canyelles/
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
f) Criteris objectius de selecció dels candidats.
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Canyelles.
b) Lloc: obertura de sobres digital
c) Data: a partir de 26/6/2018
-11 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català o
castellà
-12 Recurs: recurs especial de contractació o recurs
administratiu ordinari
Termini per presentar recurs: 1 mes segons clàusula 37 PCA
- 13 El contracte està relacionat amb una subvenció aprovada per
la Resolució GAH/2952/2017, de 20 de desembre, de concessió
definitiva de la línia de subvencions per a inversions en camins
públics locals per al període 2018-2020. De la Generalitat de
Catalunya
11/6/2018
Antoni Alsina Simal
Secretari Interventor
Firmado
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