AJUNTAMENT DE PIRA

(Conca de Barberà)
P-4310900-H

ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb la Resolució d'alcaldia per la qual es va aprovar l’expedient de contractació
de la pavimentació i arranjament del carret Antón Serra.
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 Pira (Conca de Barberà)
Adreça: Avda. Arnau de Ponç, 3.
Telèfon: 977.88.70.06
Fax: 977.88.72.63
Adreça electrònica: aj.pira@altanet.org
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=pira&idCap=8223876&ambit=5&
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Contracte d’obra de pavimentació i arranjament del carrer Antón Serra.
CPV: 45233330-1
Lloc d'execució del contracte: Pira.
Lots: No es divideix en lots.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat sumari
Criteris d'adjudicació: Cost eficàcia (millor preu)
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 79.653,19€, IVA inclòs (setanta-nou mil sis-cents cinquanta-tres
euros i dinou cèntims).
Valor estimat del contracte és de 65.829,08€, IVA exclòs (seixanta-cinc mil vuit-cents vint-i-nou
euros i vuit cèntims).
5. Durada del contracte:
Durada: 2 mesos.
Pròrroga: Possible.
6. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 10 dies hàbils des de la publicació en el perfil.
7. Criteris d'adjudicació:
Oferta econòmicament més avantatjosa.
8. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació
en el perfil de contractant.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 13 del Plec de Clàusules administratives,
relativa a la documents a presentar i propostes.
Lloc de presentació: Seu electrònica de l’Ajuntament de Pira.
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