Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Cabra del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3C7581B7AC9046F28B07333C8F4FB967 i data d'emissió 13/04/2021 a les 17:19:53

ANUNCI
Ajuntament de Cabra del Camp pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 4303630008-2021-0000177)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cabra del Camp.
b) Número d’identificació: P4303600C.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració
Local.
f) Número d'expedient: 4303630008-2021-0000177.
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c)
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e)
f)
g)

h)
i)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Cabra del Camp.
Domicili: Plaça de l'Església, 1.
Localitat i codi postal: Cabra del Camp, CP: 43811.
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977630131.
Adreça electrònica: aj.cabra@altanet.org.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=20732936&cap=Ajuntament
%20de%20Cabra%20del%20Camp
Data límit d'obtenció de documents i informació: l’últim dia
del termini per la presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contractació de les obres, pel
procediment obert simplificat sumari, del projecte de
Reurbanització del carrer de la Creu de de Cabra del Camp.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES514
e) Termini d'execució: durada del contracte i, si s’escau, de la
pròrroga.
f) Codi CPV: 45220000-5.
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a)
b)
c)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: obres.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert simplificat sumari.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Marc Labrador Farre - DNI ** (SIG) el dia 13/04/2021 a les 17:18:26

d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 56.170,77 euros sense IVA.
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-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: d’acord amb allò establert a l’art. 159.6.f) de la
LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència
econòmica financera i tècnica professional.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Solvència: d’acord amb allò establert a l’art. 159.6.b) de la
LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència
econòmica financera i tècnica professional.
-9 Criteris d’adjudicació
Veure clàusula 14 del PCAP.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Veure clàusula 21 del PCAP.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27/04/2021 a les 23:59h.
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 13 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contrac
tacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa
/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
d)
S’accepta la facturació electrònica
e)
S’utilitza el pagament electrònic.
-14 Obertura de proposicions
Veure clàusula 16 del PCAP.
-15 Despeses d'anunci
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Veure clàusula 31-10.d) del PCAP.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i
castellà.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Cabra del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3C7581B7AC9046F28B07333C8F4FB967 i data d'emissió 13/04/2021 a les 17:19:53

-17 Recurs
Veure clàusula 38 del PCAP.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.
Data de la signatura electrònica.
Secretari interventor
Marc Labrador Farré
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