ANUNCI
De l’Ajuntament de la Vall de Bianya pel que fa a la publica de la licitació d’un
contracte d’obres.
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de la Vall de Bianya
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Número expedient: X2018000227
2.- Obtenció de la documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de la Vall de Bianya
Domicili: Ctra. Camprodon, 2
Localitat i codi postal: la Vall de Bianya CP: 17813
Telèfon: 972290933
Adreça electrònica: secretaria@valldebianya.cat
Adreça internet perfil contractant: www.ajuntament.valldebianya.org/ca/perfilcontractant.aspx

3.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Remodelació enllumenat Públic i millora serveis Sector
Hostalnou.
b) Admissió de pròrroga: Només en cas de força major.
c) Divisió lots: no
d) Lloc execució: la Vall de Bianya
e) Establiment acord marc: no
f) Codi CPV: 453170002
4.- Tramitació:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus expedient: obres.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat
S’aplica acord marc: No
S’aplica subhasta electrònica: no

5.- Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 128.489,72 euros (IVA exclòs)
b) Pressupost de licitació:. 128.489,72 euros (IVA exclòs)
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6.- Admissió de variants: no
7.- Garanties:
a) Provisional: no
b) Definitiva: sí
8.- Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica financer: Volum anual negoci (veure clàusula 9 del
PCAP)
b) Solvència tècnica: Relació obres executades (veure clàusula 9 del PCAP)
9.- Presentació ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria de licitació al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: l’establerta a la clàusula 13a del Plec
c) Presentació ofertes: a través de l’eina eLicita (sobre digital 2.0)
10.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de la Vall de Bianya
b) Lloc: Sala actes
c) Data: La que es publiqui en el perfil del contractant de la corporació.
La Vall de Bianya, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde
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