AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

ANUNCI
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d’agost de 2021, pel
qual, es va aprovar l’expedient de contractació que s'indica més avall, s’anuncia l’acte
licitatori, que tindrà lloc amb subjecció al Plec de clàusules administratives aprovat,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Adreça electrònica: ampolla.cat
Ubicació URL Perfil de contractant: ampolla.cat
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: “Projecte pista multiusos"
CPV:
44532100-5 Treballs de pavimentació i revestiments de sòls.
Lloc d'execució del contracte: L’Ampolla.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat sumari
Criteris d'adjudicació: Únic criteri.
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 59.048,86 € i 12.400,26 € d’IVA.
Valor estimat del contracte: 59.048,86 €
5. Règim de Garanties:
No es requereix la constitució de garantia.

7. Obtenció de documentació i informació.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Data límit d’obtenció de documents i informació: 10 dies hàbils des de l’endemà
publicació al perfil del contractant
8. Criteris d'adjudicació:
a) Criteris valorables de forma automàtica: Preu
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la
licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula tretzena (13) del plec de clàusules
administratives.
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6. Durada del contracte:
Durada: 6 setmanes
Pròrroga: No admet pròrroga.
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Lloc de presentació: les empreses licitadores han de presentar la documentació
exigible i les proposicions electrònicament mitjançant, únicament i exclusiva, la
plataforma de contractació de L'Ampolla a través de l’eina Sobre Digital, accessible a
l’adreça web següent: ampolla.cat.
9. Obertura de les ofertes.
Data i hora: es farà pública mitjançant el perfil del contractant
10. Altres informacions: Les que figuren al Plec de clàusules administratives
particulars i al document tècnic.
L’Ampolla, document signat electrònicament al marge.
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L’Alcalde.

