AJUNTAMENT
DE
BASSELLA

ANUNCI
De Ajuntament de Bassella pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres
(exp. CSUB-CPO-2019-01)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Bassella.
b) Número d’identificació: 2504470005.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Bassella
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: CSUB-CPO-2019-01
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Bassella.
b) Domicili: Carretera C-14 Km. 134
c) Localitat i codi postal: Bassella CP: 25289.
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973462724.
f) Adreça electrònica: ajuntament@bassella.ddl.net
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=v
iewDetail&idCap=2094537
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/11/2019
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:30 a 15:00 hores, i Dimecres de 16:00
a 20:00 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Mobiliari del nou edifici consistorial.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Bassella
e) Termini d'execució: Vuit (8) setmanes
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 39000000-2
h) Codi NUTS: ES513
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinària
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c) Procediment: obert simplificat abreujat
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 24.432,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
-8 Criteris d’adjudicació: Els contemplats a la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.
-9 Condicions especials per l’execució del contracte:
S'estableix la següent condició especial d'execució del contracte, d'acord amb
l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic:
Tipus especial

La promoció del reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables

Descripció

És una condició especial d’execució de caràcter mediambiental, segons previsió
establerta a l’article 202.2 de la LCSP: Recuperació a càrrec del contractista del
material envasat i dels productes emprats, subministrament de béns en recipients
reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant l’execució del contracte.

-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 06/11/2019 a les 23:59 hores
b) Documentació que cal presentar: Segons previsió establerta a la clàusula 9 del
plec de clàusules administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: no s’admet
c.2)Presentació Electrònica: veure plec de clàusules administratives particulars.
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-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Bassella.
b) Lloc: Ajuntament de Bassella.
c) Data: 11/11/2019.
d) Hora: 11:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: No es celebrarà acte públic
d’obertura de l’oferta.
-12 Despeses d'anunci
No n’hi ha.
-13 Recurs
Òrgan competent en procediments de recurs:
administratives particulars.

veure plec de clàusules

- 14 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea.

Bassella, 22 d’octubre de 2019
L’alcalde accidental
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