Referència:

2020/00006211K

ANUNCI
De Ajuntament de Blanes pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament (exp. 2020/6211K)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Blanes.
b) Número d’identificació: 1702370005.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2020/6211K
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Blanes.
b) Domicili: Passeig de Dintre, 29
c) Localitat i codi postal: Blanes CP: 17300.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972379342.
f) Adreça electrònica: contractacio@blanes.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://www.blanes.cat/perfilcontractant
h) Horari d’atenció: de 8.30 h a 14.30 h
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte:
a) Obres incloses en el projecte de rehabilitació interior d’habitatges del bloc 3 al carrer Vila
de Lloret, 96.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: no.
d) Lloc d'execució: Blanes.
e) Durada: Dos mesos i mig
f) Codi CPV: 45211100
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: no
e) S’aplica una subhasta electrònica: no
-5 Pressupost de licitació
a) Base de licitació: El preu total de contracte es fixa en 131.000,00 euros IVA inclòs, dels
quals 108.264,46 euros corresponen a base i 22.735,54 euros a IVA.
b)Valor estimat del contracte: 108.264,46 euros, IVA exclòs.
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-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
-8 Criteris d’adjudicació: els que s’estableixen per a l’apartat H del quadre de
característiques del contracte.
-9 Condicions particulars per l’execució del contracte: la que s’estableix en l’apartat M del
quadre de característiques del contracte.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci del Perfil.
b) Documentació que cal presentar: la que es detalla a la clàusula 11.5 del plec.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: no
c.2) Presentació Electrònica: sí. Les proposicions s’hauran de presentar mitjançant l’eina
Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, accessible a l’adreça web següent: https://www.blanes.cat/perfilcontractant
d) S’accepta la facturació electrònica: sí.
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Blanes.
b) Lloc: Plataforma telemàtica “Zoom”
c) Data: es publicarà al Perfil del Contractant la data d’obertura del sobre B.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura del sobre B és públic.
-12 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i/o castellà.
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