AJUNTAMENT D’ESPOT
C/ Sant Maurici, 3
25597 ESPOT
Tel: 973624045
E-mail: ajuntament@espot.ddl.net - Web: http://espot.ddl.net

ANUNCI
Convocatòria de licitació del contracte de l’obra “Separata 1. Pavimentació del
carrer de Les Moreretes del nucli d’Espot”
1. Entitat adjudicadora i dades per a l’obtenció de la informació.
a) Organisme: Ajuntament d’Espot.
b) Obtenció de documentació i informació
1. Domicili: Carrer de Sant Maurici, 3
2. Localitat i codi postal: 25597 Espot
3. Telèfon: 973624045
4. Correu electrònic: ajuntament@espot.ddl.net
Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?re
qCode=viewDetail&keyword=espot&idCap=855429&ambit=&
5. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 6 dies naturals
anteriors a la data que finalitzi el termini fixat per a la recepció d’ofertes.
6. Termini presentació ofertes: 10 dies naturals
c) Expedient: 59-01 04 006 9/2021
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Contracte d’obra.
b) Descripció: “Separata 1. Pavimentació del carrer de Les Moreretes del nucli
d’Espot”
c) Termini d’execució: 2 mesos.
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3.
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment d’adjudicació.
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat i urgent.
Subhasta electrònica: no
Criteris d’adjudicació: Econòmic, no subjecte a judicis de valor.

4. Valor estimat del contracte.
Import total 49.514,29€ més IVA
 Pressupost d’execució material: 40.920,90 €
 Impost sobre el valor afegit: 8.593,39 €
5. Pressupost base de licitació:
Import de licitació: 40.920,90 € més 8.593,39 d’IVA, 49.514,29 € IVA inclòs.
6. Presentació d’ofertes o sol·licituds de participació:
a) Modalitat de presentació: telemàtica.
b) Lloc de presentació: Perfil del contractant a l’adreça electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&keyword=espot&idCap=855429&ambit=&
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c) Data límit de presentació: 10 dies naturals des de la data de publicació, el
termini finalitza el dia 8 de maig de 2020 a les 18 hores.
d) Admissió de variants: no
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos
7.
a)
b)
c)
d)

Obertura d’ofertes.
Ajuntament d’Espot.
Adreça: Carrer Sant Maurici, 3
Localitat: Espot.
Data i Hora: La Mesa de contractació, quina composició s’anunciarà al Perfil
del contractant, es constituirà es constituirà en acte públic el dia 11 de maig a
les 12,30 hores a fi de qualificar les ofertes presentades.

Espot, a la data de la signatura digital.
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L’alcalde,
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