AJUNTAMENT DE RIUDECOLS (Baix Camp)
N.I.F. P-4313000-D
Número de Registre de Entitat Local 01431286
_________________________________________________________________________________

ANUNCI DE LICITACIÓ
Exp. 4312860009-2020-0000709
Es fa pública la licitació d'un contracte de subministrament d’un vehicle tipus Pickup, amb el
següent detall:

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Riudecols.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudecols. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 53BC56FC3B6749BE9245E989CA7FAF9D i data d'emissió 17/11/2020 a les 19:19:50

Número d’identificació: 431286.
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Número d'expedient: 4312860009-2020-0000709

2. Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Riudecols.
Domicili: Carrer de la Parra núm. 2, de Riudecols
Localitat i codi postal: RIUDECOLS, CP: 43390.
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977817009.
Adreça electrònica: ajuntament@riudecols.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.riudecols.altanet.org

3. Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: adquisició d’un vehicle tipus Pickup, amb les característiques següents:

•
•
•
•

Bola de remolc
Caixa oberta.
Cabina doble o simple.
Vehicle nou.

Admissió de pròrroga: no
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
Codi NUTS del lloc d'execució: ES514
Termini d'entrega:15 dies naturals.
Codi CPV: 34100000-8-vehicles de motor.

C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09
e-mail: ajuntament@riudecols.cat web: www.riudecols.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Beatriz Mayordomo Pujol - DNI ** (SIG) el dia 17/11/2020 a les 19:18:37
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4. Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.
S’aplica subhasta electrònica: no.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudecols. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 53BC56FC3B6749BE9245E989CA7FAF9D i data d'emissió 17/11/2020 a les 19:19:50

5. Pressupost de licitació
Pressupost base de licitació: 22.990 euros amb IVA.
Valor estimat del contracte: 19.000 euros sense IVA.

6. Admissió de variants: no.

7. Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
8. Criteris d’adjudicació:
a) Oferta econòmica (IVA no inclòs): preu més baix/major puntuació.

9. Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil de contractant.
Documentació que cal presentar: la indicada a la clàusula tretzena del PCAP.
Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica, mitjançant Sobre Digital.
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP: http://www.riudecols.altanet.org

10. Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Riudecols, 17 de novembre de 2020
Beatriz Mayordomo Pujol
Alcaldessa
C/ La Parra, 2. 43390 RIUDECOLS Tel. 977.81.70.09
e-mail: ajuntament@riudecols.cat web: www.riudecols.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Beatriz Mayordomo Pujol - DNI ** (SIG) el dia 17/11/2020 a les 19:18:37

