ANUNCI
De Ajuntament de Llanars pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. X2018000304 )
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Llanars.
b) Número d’identificació: 1709110007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Llanars
d) Tipus de poder adjudicador: administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: administració
pública
f) Número d'expedient: X2018000304
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Llanars.
Domicili: Plaça de l'Om, 3
Localitat i codi postal: LLANARS CP: 17869.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972740361.
Adreça electrònica: ajuntament@llanars.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=3370088
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 11 d’octubre
de 2018
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de les 09:00 h. a les
15:00 h.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: INSTAL·LACIÓ D'UNA PISTA DE GEL.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d)
e)
de
f)
g)
h)

Lloc d'execució: Llanars
Termini d'execució: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener
2019, ambdós inclosos
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 51500000-7
Codi NUTS: ES512
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a)
b)
c)
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.

f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
-6 Admissió de variants: No

27.250 euros sense IVA

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació, sense IVA
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: veure plecs
b) Solvència: veure plecs
-9 Criteris d’adjudicació: els que consten als plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure
plecs
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 11 d’octubre de 2018
b) Documentació que cal presentar: veure plecs
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
plataforma contractes del sector públic
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Llanars.
b) Lloc: Ajuntament de Llanars
c) Data: 16 d’octubre de 2018
d) Hora: 12.00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-13 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
Llanars, 26 de setembre de 2018
Amadeu Rosell Marti
Alcalde

