Ajuntament de
La Selva del Camp

AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP
ANUNCI DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT 1070/2017
La Junta de Govern Local, en la sessió que tingué lloc el dia 26 de setembre de 2017,
va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’execució
del contracte de subministrament dels equips previstos al l’estudi lumínic del Lot 2 del
projecte “Pavimentació i serveis al Raval de Sant Pere, Sant Rafael i Passeig Cristià”
per un import de 39.688,95 € (IVA exclòs), i s’efectua anunci de la convocatòria de
licitació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, amb mesures de gestió
eficient en la tramitació, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de la Selva del Camp.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació i compres
c) Número d’expedient: 1070/2017
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: contractació del subministrament dels equips previstos al
l’estudi lumínic del Lot 2 del projecte “Pavimentació i serveis al Raval de Sant Pere,
Sant Rafael i Passeig Cristià” per un import de 39.688,95 € (IVA exclòs).
b) Lloc d’execució: la Selva del Camp.
c) Duració del contracte: 7 mesos (entregues parcials).
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, amb mesures de gestió eficient en la tramitació.
4. Tipus de licitació: 39.688,95 € IVA exclòs.
5. Garanties
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: un 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de la Selva del Camp.
b) Domicili: plaça Major, 4
c) Localitat i codi postal: la Selva del Camp, 43470
d)Telèfon: 977 844 007
e)Telefax: 977 844 714.
f) Perfil de contractant: www.laselvadelcamp.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: No s’estableix.
7. Requisits específics del contractista.
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Cal que s'acrediti la solvència econòmica, financera i tècnica o professional d'acord
amb l'establert a la clàusula 8 del plec de clàusules administratives.
8. Criteris de valoració de les ofertes: Els definits a la clàusula 13 del plec de clàusules
administratives.
9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals a comptar des de
l'endemà de la inserció del present anunci en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de la Selva del Camp, llevat que sigui dissabte o festiu, cas en el
qual es traslladarà al següent dia hàbil.
b) Modalitat de presentació: Manual.
c) Lloc de presentació:
Ajuntament de la Selva del Camp
Registre general
Pl. Major, 4
43470 la Selva del Camp.
d) Admissió de variants: No.
10. Obertura ofertes:
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de la Selva del Camp.
Domicili: Pl. Major, 4
Localitat i codi postal: la Selva del Camp, 43470
Data: S’unifiquen les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una
fase prèvia interna i una altra posterior de caràcter públic. L’obertura i anàlisi del
sobres 1 es realitza en la fase interna i l’obertura i lectura del sobre 2 es realitza en
la fase pública. L’hora de la fase pública es publicarà al perfil del contractant.

11. Despeses de publicitat: Seran a càrrec de l’adjudicatari i es fixa com a màxim la
quantitat de 200€.
El secretari,

Josep Rofes Llorens
La Selva del Camp, 13 d’octubre de 2017
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