ANUNCI
De l’Entitat Munciapal Descentralitzada de Casau pel qual es fa pública la licitació del
contracte menor d’obres per l’execució de la memoria valorada “Treballs de
manteniment i millora del cementiri de Casau”.
1. Entitat adjudicadora i dades per l’obtenció de la informació
Organisme:
Número d’identificació:
Dependència que tramita l’expedient:
Tipus de poder adjudicador:
Número expedient:

EMD de Casau
7001970005
Secretaria
Administració Pública
50/2021

2. Obtenció de la informació
Domicili:
Localitat i codi postal:
Telèfon/Fax:
Adreça electrònica:
Adreça d’internet del perfil
del contractant:

C/ Sarriulèra, 2
Vielha - 25530
973 64 00 18 / 973 64 05 37
ngasa@vielha-mijaran.org
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/casau

3. Objecte del contracte

Lloc d’execució:
Termini d’execució:
Codi CPV:

Contracte d’obres
Treballs de manteniment i millora del cementiri de
Casau
Vielha e Mijaran
1 mes
45000000-7

4. Tramitació i procediment d’adjudicació
Tramitació:
Procediment:
Criteris d’adjudicació:

Ordinària
Contracte menor
L’adjudicació recaurà en el licitador que presenti el
preu més baix.
Es tindrà en compte els criteris fixats a l’article 85 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions
públiques per l’apreciació de possible temeritat de la
baixa.

5. Pressupost base de licitació
Quantia de 5.260,30 € (exclòs IVA) i de 6.364,96 € (inclòs IVA).
6. Presentació d’ofertes o sol·licituds de participació
La presentació d’ofertes es realitzarà per mitjans electrònics amb l’aportació de
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Tipus:
Descripció:

l’ANNEX I Model per a la presentació de l’oferta econòmica, a través de l’eina de
Presentació Telemàtica d’Ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
(PSCP), accessible des de l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/50-2021-Casau
El termini per presentar les ofertes acaba el dia 20 d’octubre de 2021 a les 23.59 hores.
S’adjuntarà a l’oferta certificació d’estar al corrent de pagament de l’Agència Tributària
i de la Tresoreria de la Seguretat Social, o en el seu lloc autorització, que s’adjunta com
ANNEX II, a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran per sol·licitar-los en cas que l’oferent
resulti adjudicatari del contracte.
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L’alcalde
(Document signat electrònicament)

