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EDICTE
Contractació subministrament vehicle brigada municipal
Per mitjà de Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2021 es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el procediment
obert simplificat sumari per a l'adjudicació, del contracte de subministrament per proveir un
vehicle per la brigada municipal. Així mateix, es va acordar convocar la licitació pública.
1 - ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament d’Osor
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2 - OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: Contractació de subministrament d’un vehicle per la brigada municipal
c) Termini d'execució: 2 mesos
d) Lloc d’execució/lliurament: Osor
e) CPV (referència de nomenclatura): 34113000-4 vehicles tot terreny
f) Divisió en lots: No
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3 - TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat sumari
c) Forma: Varis criteris d’adjudicació
4 - PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import: 21.500 euros (IVA no inclòs). IVA aplicable: 21%
5 - GARANTIES.
No es requereix constitució de garantia de conformitat amb l’article 159.6 f) de la LCSP.
6 – REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional de conformitat amb l’article 159.6 b) de la LCSP.
7 - OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament d’Osor (secretaria)
b) Domicili: c/Major,36
c) Localitat i codi postal: Osor-17161
d) Telèfon: 972446000
e) Fax: 972446000
f) Correu electrònic: ajuntament@osor.cat
g) Direcció d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id
Cap=26976003&cap=Ajuntament d'Osor
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h) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins el dia anterior al què acabi la
presentació d'ofertes
i) Número d’expedient: X2019000092
8- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
a) Data límit: Fins el dia indicat en l’anunci del perfil del contractant
b) Documentació a presentar: La que s'indica al plec de clàusules
c) Mitjà de presentació: mitjançant el registre telemàtic d’entrada de l’Ajuntament.
9 - OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: Ajuntament d’Osor
b) Domicili: c/Major,36
c) Localitat i codi postal: Osor-17161
d) Data: La indicada en l’anunci de licitació en el PERFIL DEL CONTRACTANT
e) Hora: La indicada en l’anunci de licitació en el PERFIL DEL CONTRACTANT
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