AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP
Anunci licitació contracte del servei de gestió integral amb garantia total de
l’enllumenat públic de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions
del municipi.
ANUNCI
D'acord amb l’acord de la Junta de Govern de data 7 de setembre de 2018 pel qual
es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei
de gestió integral amb garantia total de l’enllumenat pública de Cabra del Camp, amb
la inversió de les instal·lacions del municipi, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment
d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el
següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Cabra del Camp
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 65/2018
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Contractació del servei de gestió integral amb garantia total
de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Cabra del Camp, amb inversió de les
instal·lacions del municipi, amb la finalitat de prestar un servei de qualitat i gaudir
d’una reducció del consum anual d’energia.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Tipus de licitació:
Import de licitació: 1.074.147,92 €
Impost sobre valor afegit (IVA): 186.422,36 €
Valor estimat del contracte: 887.725,56 €
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte
Garantia complementaria: 5% del preu final ofertat
6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 977 630 131
Correu electrònic: aj.cabra@altanet.org
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/cabradelcamp)
Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 dies naturals des de la
publicació en el BOPT.

7. Criteris d'adjudicació:
Els que s’estableixen en el punt 5 de la Clàusula 3 del Plec de Condicions
Administratives Particulars
8. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 30 dies a comptar des de la publicació de l’anunci de
licitació en el BOPT.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 3
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà
fer anunci previ d’aquest fet al correu electrònicaj.cabra@altanet.org
9. Obertura de les ofertes.
Entitat: Ajuntament de Cabra del Camp
Domicili: Plaça de l’Església 1
Localitat: 43811. Cabra del Camp
Data: Es publicarà en el perfil del contractant
Hora: Es publicarà en el perfil del contractant
10. Despeses d’anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar
l’adjudicatari serà de 2.000 €.
Cabra del Camp, 5 d’octubre de 2018
L’alcalde

Salvador Pérez Serrano
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