ANUNCI
La Junta de Govern, per acord de data 30 de maig de 2017, ha aprovat l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, per l’execució de les obres de Reforma i
ampliació dels vestidors del Camp de futbol “La Vinyeta”, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment
d’adjudicació, si bé condicionada resolutòriament al resultat del tràmit d’informació
pública del projecte d’obres.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent
detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament del Perelló
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Obres del projecte “Reforma i ampliació dels vestidors del Camp
de futbol La Vinyeta”.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, aplicant mesures de gestió eficient i amb un únic criteri d'adjudicació.
4. Tipus de licitació:
Import de licitació: 76.765,00 €
Impost sobre valor afegit (IVA): 16.120,65 €
Valor estimat del contracte: 92.885,65 €
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)
6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 977490007
Fax: 977490137
Correu electrònic: aj.perello@elperello.cat
Web municipal (perfil del contractant): http://www.elperello.cat/
Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de la publicació en
el Perfil del contractant.
7. Requisits específics del contractista.
Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
8. Criteris d'adjudicació:
Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació amb el
pressupost base de licitació:
9. Presentació de les ofertes.

Data límit de presentació: 26è dia natural a comptar des de la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del contractant.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 13ª del plec de clàusules
administratives.
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer
anunci previ d’aquest fet, mitjançant fax al núm. 977490137 o correu electrònic a l’adreça
aj.perello@elperello.cat
10. Obertura de les ofertes.
Entitat: Ajuntament del Perelló
Domicili: C/ Lluís Companys, núm. 2
Localitat: 43519 El Perelló
Data: Primer dijous següent a la data de finalització del termini per presentar ofertes. En
el cas que no hagin arribat totes les ofertes trameses a través de correu postal, quan els
licitadors ho hagin comunicat degudament a l'òrgan de contractació, s’ajornarà al dimarts
següent.
Hora: 13:30 hores
11. Despeses d’anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar
l’adjudicatari serà de 300 €.
El Perelló, 1 de juny de 2017
L’Alcalde
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