ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE
1.

Entitat adjudicadora
a) Organisme: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
b) Número d’identificació: 812135025.
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea Jurídica
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Número d'expedient: VND02-06/2018

2.

Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
b) Domicili: Carrer de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10
c) Localitat i codi postal: Mataró CP: 08302.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937415610.
f) Adreça electrònica: contractacio@pumsa.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
h) Obtenció de documents i informació: veure anunci de la Plataforma de serveis de
contractació pública (PSCP) o Plec de clàusules particulars (PCP)

3.

Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Transmissió de l’indivís del 6,797% de la parcel·la resultant 1.1b del
Projecte de Reparcel·lació de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: no.
d) Lloc d'execució: Mataró
e) Termini d'execució: 6 mesos des de la formalització del contracte privat.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
g) Codi CPV: 70123200
h) Codi NUTS: ES511

4.

Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contracte privat
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

5.

Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 275.306 € sense IVA

6.

Admissió de variants: no

7.
a)
b)

Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.

8.
c)
d)

Requisits específics del contractista
Classificació: no
Solvència: veure anunci PSCP o PCP

9.

Criteris d’adjudicació: veure anunci PSCP o PCP

10.

Condicions particulars per l’execució del contracte: veure anunci PSCP o PCP

11.

Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no aplica

12.

ACP aplicable al contracte? No

13.

Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 4 de juliol de 2018
b) Documentació que cal presentar: veure anunci PSCP o PCP
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial:
Entitat: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
Domicili i localitat: Carrer de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10 (08302 Mataró)
Documentació que cal presentar: veure anunci PSCP o PCP
Adreça electrònica: contractacio@pumsa.cat.
S’adverteix que si els licitadors opten per remetre les seves ofertes mitjançant correu
posta, hauran de preveure l’enviament amb l’antelació suficient per tal que el
lliurament de les seves ofertes al registre de PUMSA no excedeixi del termini establert a
l’apartat M del quadre resum del PCP.
c.2)Presentació Electrònica: no

14.

Obertura de proposicions
a) Entitat: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
b) Lloc: Sala de Juntes de PUMSA (Carrer de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 13)
c) Data: 11 de juliol de 2018
d) Hora: 13 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l'acte d’obertura de les proposicions és públic.

15.

Despeses d'anunci: cap

16.

Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o espanyol

17.

Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de Mataró
b) Adreça: La Riera, 48 (08301 Mataró)

c) Termini per presentar recurs: veure anunci PSCP o PCP
18.

El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea? No

Mataró, 19 de juny de 2018
Soraya Romero Higuera, Responsable Àrea Jurídica de PUMSA

