Núm. Exp. General: 1102/2019
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Referència: AJCOR0305132019

ANUNCI
De Ajuntament de Corbera de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de subministrament (exp. AJCOR0305132019)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Número d’identificació: 807280001
Dependència que tramita l'expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d'expedient: AJCOR0305132019
Data d’aprovació d’acord d’incoació: 22/5/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Domicili: Carrer La Pau, 5
Localitat i codi postal: Corbera de Llobregat CP: 08757
Codi NUTS: ES 511
Telèfon: 936500211
Adreça electrònica: ajuntament@corberadellobregat.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/corberadellobregat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Tota la documentació
necessària es podrà obtenir en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, des de la publicació de l’anunci de licitació i fins l’últim
dia de presentació de proposicions.
i) Lloc d'execució: Corbera de Llobregat.
-3 Objecte del contracte

29/05/2019

a) Descripció de l'objecte: Subministrament amb estesa de sorra rentada a les
àrees infantils i escoles del municipi.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Termini d'execució: 1 anys i 4 mesos (fins el 31/12/2021), comptat a partir de
la data establerta en l’acord d’adjudicació, sense possibilitat de pròrroga.
e) Establiment d'un acord marc: No
f) Codi CPV: 14211000-3 (sorra) i 45100000-8 (treballs de reparació del terreny)
g) Codi NUTS: ES 511

a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat abreujat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No

Maria José Insa Pascual
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-4 Tramitació i procediment

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

f04691e7eb0246a689f9993e251974df001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-5 Pressupost de licitació
a)
b)

Valor estimat del contracte: 28.410,00 € IVA exclòs
Import màxim a efectes de licitació: 28.410,00 € IVA exclòs

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties: No.
-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació i solvència: Inscripció en un Registre oficial de Licitadors.

-9 Criteris d’adjudicació: D’acord amb els que s’estableixen en la clàusula VI.10 del
plec de clàusules administratives.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons plecs.
-11 Presentació de les ofertes
a)

Data límit de presentació: Deu (10) dies hàbils a comptar del següent en què
es publiqui l’anunci en el perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: Conforme al contingut de la clàusula VI.6 del
plec de clàusules administratives.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No admesa.
c.2) Presentació Electrònica: Si. Mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 disponible
en el perfil del contractant, per a cada lot al que es vulgui presentar.
-12 Obertura de proposicions

29/05/2019

a)
b)

Pública: No.
Es realitzarà amb mitjans electrònics a través de la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el
termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic
d’ofertes.

-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Espanyol i català
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

Maria José Insa Pascual
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La responsable de contractació, Maria Insa
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