ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
Núm. 108/2018

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 30 de juliol de 2018, s’ha aprovat
el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a
l’adjudicació del contracte de fabricació, subministrament i transport de la senyalització viària
del municipi de Sant Pol de Mar
1. Entitat Adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Pol de Mar
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte
a) Tipus: contracte de subministrament
b) Descripció de l’objecte: La fabricació, subministrament i transport de
senyalització viària del municipi de Sant Pol de Mar en la forma que es detalla
en el plec de prescripcions tècniques.
c) Codi CPV: 34928470-3
d) Durada del contracte: El contracte serà de 2 anys prorrogable a 1 més.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert i adjudicació mitjançant més d’un criteri de valoració
c) Criteris d’adjudicació: els establerts a la clàusula 10 del PCAP.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost de licitació és fixa en la modalitat de preus unitaris per a cadascuna de
les peces a subministrar d’acord amb la clàusula 3 del plec
Valor estimat del contracte 103.785 €
5. Fiances
a) Provisional: no s’exigeix
b) Definitiva: 1572 €
6. Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Sant Pol de Mar
Domicili: Plaça de la Vila, 1
Localitat i codi postal: Sant Pol de Mar, 08395
Web (Perfil del contractant)
Telèfon: 93 760 04 51
Fax: 93 760 13 52
Data límit per a l’obtenció de documents i informació: durant tot el termini de
presentació de proposicions.

7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals següents a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula 8 del Plec de clàusules
administratives particulars, en dos sobres.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Plaça de la Vila, núm. 1 de Sant Pol de Mar.
8. Obertura de les ofertes:
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de Sant Pol de Mar
Domicili: Plaça de la Vila,1
Localitat: Sant Pol de Mar
Data obertura sobre 2: serà comunicat a les empreses licitadores

Sant Pol de Mar, 1 d’agost de 2018
L´alcaldessa
Montserrat Garrido Romera
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