ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació del contracte per a la prestació del servei de manteniment de la
Llobregat, mitjançant concurs amb procediment obert simplificat abreujat.
1. Entitat adjudicadora
a)
b) Número de identificació: P-0800110-I
c) Adreça: Ciències, 69
d) Localita
e) Codi NUTS: ES511
f) Telèfon: 932.640.854
g) Fax: 932.640.854
h) E-mail: correu@consorcigvhospitalet.com
i) Web: www.consorcigvhospitalet.com,

(Consorci).

2. Objecte del contracte
a)
del Consorci per a la reforma de la Gran
b)
gat (Barcelona)
c)
c)
d) Possibilitat de pròrrogues i termini: No
e) Admissió de variants: No
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat abreujat (art.159.6 LCSP)
Forma: concurs
Modalitat pagament: mitjançant factura mensual
Facturació electrònica: Si

4. Pressupost i valor estimat del contracte objecte de licitació:
a) Pressupost: 16.000 exclòs IVA)
b) Valor estimat:
5. Garanties:
Provisional:
Definitiva:
6. Obtenció de documentació i informació:
La documentació del concurs estarà disponible al perfil de contractant del Consorci a la següent
pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/crgv
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Data límit de presentació: 8 de juny de 2020
Documentació a presentar: La que especifica el plec de clàusules administratives particulars
Adreça de presentació: La in
Idiomes de presentació de les ofertes: Català o castellà

8.- Obertura de les ofertes econòmiques:
Tindrà lloc a les oficines del Conso
12 hores del dia 9 de juny de 2020
9. Règim de recursos:
-novena del plec de clàusules administratives particulars
10. Da

22 de maig de 2020
22 de maig de 2020

Raúl Alvarín Álvarez
Director
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