ANUNCI
Ajuntament de Gironella pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de obres (exp. 183/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gironella.
b) Número d’identificació: 809240003..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Gironella.
d) Tipus de poder adjudicador Administracio publica
e) Principal activitat del poder adjudicador.
Si escau,
f)
Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: 183/2022).
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Gironella..
Domicili: Plaça de la Vila, 13
Localitat i codi postal: Gironella, CP: 08680..
Telèfon: 938250033..
Adreça electrònica: gironella@gironella.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
[L’administrador departamental ha d’entrar a les Dades
bàsiques del Perfil del Contractant de la PSCP per crear
l’acrònim de l’entitat]

g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/02/2022
h) Horari d’atenció: De 8:15 - 14:15 de dilluns a divendresDijous
16:00 -19:00; exepte els mesos de juliol i agost en que a les
tardes les oficines romandran tancades
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONSTRUCCIO ESCULTURA ROTONDA
MIRADOR DE GIRONELLA.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Termini d'execució:3 MESOS
f) Codi CPV: 92311000
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: negociat sense publicitat.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició /
subhasta electrònica. NO

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 26.600,00 . euros sense IVA.
Si escau,
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: NO
-8 Criteris de negociació:
-

Material de la construcció

-

Recobriment

-

Termini de garantia

-09 Condicions particulars per l’execució del contracte.
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCULTURA AMB UN RECOBRIMENT TERMOPLÀSTIC DE GRAN PROTECCIÓ
RESISTENT A QUÍMICS I FORMAT PER POLIURETANS ELASTÒMERS POLVORITZATS D’ALT
RENDIMENT.

-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 24/02/2022
b) Documentació que cal presentar: la que consta en el plec de
clàusules administratives
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
Si escau, indicar:
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Gironella.
b) Lloc: Sala de reunions
c) Data:02/03/2022 Si el dia d'obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
d) Hora:09:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions no és públic.
Gironella, 08 de febrer de 2022
L’Alcalde,
David Font Simon

