AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d’agost de 2019, pel
qual, es va aprovar l’expedient de contractació que s'indica més avall, s’anuncia l’acte
licitatori, que tindrà lloc amb subjecció al Plec de clàusules administratives aprovat,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Adreça electrònica: ampolla.cat
Ubicació URL Perfil de contractant: ampolla.cat
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Nou dipòsit de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla"
CPV:
45213260-3 Treballs de construcció de dipòsits
45231300-8 Treballs de construcció de tubs per aigua i aigües residuals
Lloc d'execució del contracte: L’Ampolla.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplifict
Criteris d'adjudicació: Únic criteri.
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 429.572,70 €, i 90.210,27 € d’IVA.
Valor estimat del contracte: 429.572,70 €
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador
6. Durada del contracte:
Durada: 6 mesos
Pròrroga: No admet pròrroga.
7. Obtenció de documentació i informació.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 dies naturals des de la publicació al
perfil del contractant
8. Criteris d'adjudicació:
a) Criteris valorables de forma automàtica: Preu
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la
licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula tretzena (13) del plec de clàusules
administratives.

Codi Validació: 3Q5TLMJ7LXD3HQQ3R56Z6RJ6E | Verificació: http://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Francesc Arasa Pascual (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 19/08/2019
HASH: 74fcd71c055f04df9f7db56fe6dd4fd8

ANUNCI

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

Lloc de presentació: les empreses licitadores han de presentar la documentació
exigible i les proposicions electrònicament mitjançant, únicament i exclusiva, la
plataforma de contractació de L'Ampolla a través de l’eina Sobre Digital, accessible a
l’adreça web següent: ampolla.cat.
9. Obertura de les ofertes.
Data i hora: es farà pública mitjançant el perfil del contractant
10. Altres informacions: Les que figuren al Plec de clàusules administratives
particulars i al document tècnic.
L’Ampolla, document signat electrònicament al marge.
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L’Alcalde.

