ANUNCI
Ajuntament de Cervera pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. 1632/2020)
1) Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cervera.
b) Número d’identificació: 2507290004..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Cervera.
d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

e) Número d'expedient: 1632/2020).

2) Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cervera.
b) Domicili: Pl. Major 1
c) Localitat i codi postal: Cervera, CP: 25200.
d)

Codi NUTS: NUTS3 ES513

e) Telèfon: 973530025..
f) Adreça electrònica: ajuntament@cerverapaeria.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
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h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/05/2021
i) Horari d’atenció: De 9 a 14 h
3) Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE
LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE CERVERA.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: LOT 1: NUTS3 ES513
LOT 2: NUTS3 ES513
e) Duració del contracte: Part de l’any en curs, prorrogable 1 any més.
f) Codi CPV: LOT 1: 50700000-2
LOT 2: 50700000-2
4) Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.

5) Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: . euros sense IVA.
IMPORTS DEL CONTRACTE

IMPORT LICITACIÓ
(IVA exclòs)

Lot 1

16.000,00 €

Lot 2

19.600,00 €

TOTAL

35.600,00 €

6) Admissió de variants: no.
7) Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import sense IVA
8) Requisits específics del contractista
a)
Classificació: segons plecs.
b)
Solvència: segons plecs
9) Criteris d’adjudicació: Criteris objectius
10) Condicions particulars per l’execució del contracte: No n’hi ha.
11) Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No s’escau
12) Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25/05/21
b) Documentació que cal presentar: la indicada en els plecs
c)
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador, no.
S’utilitzen les comandes electròniques
S’accepta la facturació electrònica
S’utilitza el pagament electrònic.
Criteris objectius de selecció dels candidats.

13) Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Cervera.
b) Lloc: telemàtic
c)
Data: 01/06/2021

d)
e)

Hora: 12:00
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les
proposicions és públic.

14) Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Les Llengües oficials a Catalunya
15) El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea

Data 07/05/2021

Alfred Gutiérrez Currià, Enginyer municipal

