ANUNCI
De conformitat amb l’acord de Resolució de Presidència de data 31 de desembre de
2020, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert
simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, per a l’adjudicació de la
Construcció d'un mòdul de quatre (4) aules a l'Institut La Vall del Tenes , d’acord amb
les dades següents:
1. Entitat adjudicadora:
a

Organisme: Ajuntament de Lliçà de Vall.

b

Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

c

Obtenció de documentació i informació:
1
2
3
4
5
6
7

Dependència: Secretaria
Domicili: Camí de la Rovira, s/n.
Localitat i Codi Postal. Santa Eulàlia de Ronçana 08187
Telèfon: 938448225
Correu electrònic: mcvt.secretaria@mvalltenes.cat
Adreça
d’internet
del
Perfil
del
Contractant:
www.mancomunitatvalltenes.cat
Data límit d’obtenció de documentació i informació: el dia abans que finalitzi
el termini de presentació de pliques.

a
b
c

Tipus: Obres
Descripció de l’objecte: Projecte d’ampliació de l’Institut d’Educació
Secundaria (IES) La Vall de Tenes.
Termini d’execució: 3 mesos.

3. Tramitació i procediment:
a
b

Tramitació: ordinari.
Procediment: obert simplificat.

4. Pressupost base de licitació:
Import: 268.531,31 €. IVA % 21: 56.391,58€ Import total: 324.922,89
5. Garantia definitiva: 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent),
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
6. Requisits específics del contractista:
Segons el plec de clàusules.
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2. Objecte del contracte:

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a
b

Data límit de presentació: 15 dies hàbils comptats des de la publicació de
l’anunci en el Perfil del Contractant.
Lloc de presentació: Perfil del Contractant.
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Santa Eulàlia de Ronçana a data de la signatura electrònica.

