AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp

ANUNCI
De conformitat amb la resolució de l’alcaldia de data xxx de setembre de 2018
pel qual
es va aprovar l’expedient de contractació de les obres
“SENYALITZACIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN EL CARRER QUARTER DEL
SUD I LA REMODELACIÓ DE LA VORERA I DE LA CIRCULACIÓ DE LA
PLAÇA JOSEP ROSSELLÓ MARTÍ EN EL MUNICIPI D’ALMOSTER”
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc
amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament d’Almoster
Adreça: Carrer Pare Aymami núm 14, - 43393 Almoster
Telèfon: 977855110
Telefax: 977855702
Adreça electrònica: aj.almoster@altanet.org
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=20970766

2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: la millora de la senyalització, instal·lació de nous de
pas de vianants en el carrer Quarter del sud i la millora de la circulació en
aquest tram de via urbana. A més es remodelarà una de les voreres de la
plaça Josep Rosselló i Martí i també es modificarà la circulació en aquesta
localització .
CPV: 45233140-2
Lloc d'execució del contracte: Carrer Quarter del Sud i Plaça Josep Rosello
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat sumari
Criteris d'adjudicació: Millor qualitat preu
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 37.185,88 €, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte: 30.732,13 €
5. Durada del contracte:
Durada: 4 mesos
6. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 10 dies hàbils des de la
publicació en el perfil.
Carrer Pare Aymamí, núm.14 – 43393 Almoster (Baix Camp) – Telèfon 977855110 – Fax 977 855702
e-mail: aj.almoster@altanet.org – Web: http://www.almoster.org

7. Criteris d'adjudicació:
Un únic criteri:
Preu : l’oferta mes baixa
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil de contractant
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònica
Almoster, 10 de setembre de 2018
L’alcalde Signat digitalment
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