ANUNCI
Ajuntament de les Piles pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de obres (exp. 4310550006-2019-0000207)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de les Piles.
b) Número d’identificació: 4310550006
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de les Piles.
d) Tipus de poder adjudicador
e) Número d'expedient: 4310550006-2019-0000207.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de les Piles.
Domicili: C. Major, 23
Localitat i codi postal: Les Piles, CP: 43428..
Telèfon: 977881088.
Adreça electrònica: aj.piles@altanet.org.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
[L’administrador departamental ha d’entrar a les Dades
bàsiques del Perfil del Contractant de la PSCP per crear
l’acrònim de l’entitat]

g) Data límit d'obtenció de documents i informació:18/10/2019
h) Horari d’atenció: Dimecres i divendres de 10 a 14 hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: ARRANJAMENT DE L'ENTORN DE
L'ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA LLET DE SANT GALLARD.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Termini d'execució: 2 mesos. Acabada a 31 de desembre de 2019
e)
Codi CPV: 45233252-0
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a)
b)
c)
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: obres.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert sumari
Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

57.484,59 euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
-8 Requisits específics del contractista: plec de clàusules
-9 Criteris d’adjudicació: plec de clàusules.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23 d’octubre de 2019
b) Documentació que cal presentar: Oferta econòmica i declaració
responsable.
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de les Piles.
b) Lloc: Sala de Plens
c) Data: 25 d’octubre de 2019
d) Hora:11:00 .
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.

Les Piles, 9 d’octubre de 2019
La secretària, Sílvia Pomés Roset.
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