Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

ANUNCI
De l’Ajuntament de Golmés pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres
(exp. 1379 0005 2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Golmés.
b) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Golmés
c) Tipus de poder adjudicador: administració pública
d) Número d'expedient: 1379 0005 2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Golmés.
b) Domicili: C. Portal, 1
c) Localitat i codi postal: Golmés CP: 25241.
d) Telèfon: 973601501.
e) Adreça electrònica: secretaria@golmes.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=4433201
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: OBRES DE REPOSICIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL
CAS ANTIC DE GOLMÉS.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Golmés
e) Termini d'execució: 3 MESOS
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 45221220-0
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 127.358,61 euros sense IVA
b) Pressupost de licitació: 127.358,61 euros sense IVA

C. Portal, 1 25241 - Golmés
Telèfon: 973 601 501 - Fax: 973 711 013
E-mail: ajuntament@golmes.cat

-6 Admissió de variants: No
-7 Criteris d’adjudicació: els previstos al Plec de Bases
-8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 de juny de 2021 a les 13:00 hores
b) Documentació que cal presentar: la prevista al Plec de Bases
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del contractant de l’ajuntament
de Golmés: www.golmes.cat
-9 Obertura de proposicions: 16 de juny de 2021 a les 13:00 hores
Golmés, a la data de la signatura electrònica
L’Alcalde

