ANUNCI
De Ajuntament de Lliçà d'Amunt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 21/19)
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
b) Número d’identificació: 810750006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Lliçà d'Amunt
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 21/19
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
b) Domicili: C/ Anselm Clavé 73
c) Localitat i codi postal: Lliçà d'Amunt CP: 08186.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938415225.
f) Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/llicamunt/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Dia abans finalització termini
Horari d’atenció: Dilluns-Divendres 08:00-14:00 Dilluns 16:00 - 19:00
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació del subministrament i instal·lació de noves lluminàries
amb tecnologia led al barri de Ca l'Artigues de Lliçà d'amunt.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Lliçà d’Amunt
e) Termini d'execució: 4 mesos
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 31527260 ; 34928530 ; 45316000
h) Codi NUTS: ES511
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
5.- Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 193.1126 euros sense IVA
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import adjudicació, IVA exclòs

8.- Requisits específics del contractista: Els establerts a la clàusula 1.10 del PCAP
9.- Criteris d’adjudicació: Els establerts a la clàusula 1.11 del PCAP
10.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 de març de 2019
b) Documentació que cal presentar: L’establerta a la clàusula 1.18 PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c) Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
Domicili i localitat: C/ Anselm Clavé 73 Lliçà d'Amunt
CP: 08186.
Documentació que cal presentar: L’establerta a la clàusula 1.18 PCAP
Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió.
En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de
correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant correu
electrònic durant el mateix dia.
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
11.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
b) Lloc: Sala d’Actes
c) Data: el 14 de març de 2019. En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de proposicions. En cas que es
presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la
data d'obertura de proposicions.
d) Hora: 12,30 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
12.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Qualsevol de les cooficials
13.- Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça c. Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt
c) Termini per presentar recurs L’establert per la LCSP
Lliçà d’Amunt, 26 de febrer de 2019

Gemma Navarro Medialdea – Secretària

