Ajuntament de Viver i Serrateix
ANUNCI
de l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
Per acord de Ple de data 06 d’octubre de 2021, s’ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació de la contractació de
l’execució de les obres definides al projecte de títol PROJECTE REFORMULAT ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE
SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA
CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA
CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ.

_2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides al projecte
de títol Projecte reformulat - actuacions de rehabilitació de part del Monestir de Santa Maria de
Serrateix consitents en substitució placa coberta de la sala capitular, millora instal·lacions i
adequació planta baixa antiga cambreria com a zona d’exposició
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d'execució: Viver i Serrateix.
d) Termini d'execució: tres mesos.
_3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat.
c) Criteris d’adjudicació : Els que consten al Plec de clàusules.
_4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 144.966,90 euros, IVA vigent inclòs.
_5 Fiances :
Provisional : no s’exigeix.
Definitiva : 5 % del preu ofertat, sense IVA.
_6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Viver i Serrateix.
b) Domicili: Casa Sant Pere s/n
c) Localitat i codi postal: Viver i Serrateix - 08673
d) Telèfon: 938204922.
e) Web : Perfil del contractant.
f) Adreça electrònica : maciavm@diba.cat.
_7 Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: VINT dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla al plec de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: Exclusivament de forma electrònica mitjançant l’Eina de preparació i
presentació d’ofertes de la Plataforma de Serveis de contractació pública del Consorci
d’Aministració Oberta de Catalunya ( AOC ).
_9 Obertura de les ofertes:
En el lloc, dia i hora que es publica en el perfil del contractant.
Viver i Serrateix
Isabel Serra Montañà.
Alcaldessa.
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_1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Viver i Serrateix.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-intervenció.

