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ANUNCI
Ajuntament de Queralbs pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. X2022000245)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Queralbs.
b) Número d’identificació: 1704330008..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Queralbs.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: X2022000245).

AJUNTAMENT DE QUERALBS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://queralbs.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Queralbs..
b) Domicili: Plaça de la Vila
c) Localitat i codi postal: Queralbs, CP: 17534..
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972727361.
f) Adreça electrònica: info@ajqueralbs.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&keyword=Queralbs&idCap=23734945&ambit=
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:22/08/2022
i) Horari d’atenció: 9-14 de dilluns a divendres
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Projecte de renovació de l'enllumenat públic al nucli
de Queralbs, mitjançant procediment obert simplificat i pluralitat de criteris
d'adjudicació.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots: no
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Termini d'execució: 45 dies des de la formalització del contracte
f) Codi CPV: 45310000-3; 45316100-6
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 68.560,00 euros sense IVA.
Si escau,
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si 5%.
-8 Requisits específics del contractista
Veure plecs de clàusules
-9 Criteris d’adjudicació
Veure plecs de clàusules

AJUNTAMENT DE QUERALBS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://queralbs.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Veure plecs de clàusules
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22/08/2022 – 14: hores
b) Documentació que cal presentar: Veure plecs de clàusules
c) Presentació d’ofertes - Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&keyword=Queralbs&idCap=23734945&ambit=
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Queralbs.
b) Lloc: 26/08/2022.
c) Hora: 13:30 hores.
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