De l’EMD de Valldoreix, d’aprovació en data 4 de setembre de 2019 per Decret de la
Presidència número 0721/2019, de la licitació del contracte d’obres de l’enderroc de
l’edifici aïllat del carrer Sant Francesc núm. 2 casa interior i els plecs de clàusules
tècniques i plec de clàusules administratives particulars que han de regir la present
licitació.
Les dades d’aquesta licitació són les següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: EMD de Valldoreix.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretària General.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres d’enderroc d’un edifici aïllat al carrer Sant Francesc
núm 2, casa interior.
b) Termini d’execució: 1 mes
c) Pressupost base de licitació: 96.896’23 euros més IVA
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs
4. Garanties:
a) No s’exigeix garantia provisional,
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació exclòs l’IVA.
5. Obtenció de documentació i informació
A l’Entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, amb domicili a la Rambla M.J.
Verdaguer 185. Valldoreix – 08197. Tel.: 936742719 -fax:93589823, i a la pàgina web
www.valldoreix.cat.
6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació en el perfil del contractant dels plecs de clàusules administratives i el plec
de condicions tècnics inicialment aprovats.
b) Lloc de presentació: a les oficines de l’EMD de Valldoreix, abans de les 15:00 hores
(excepte divendres que haurà de 14:00), podent ser enviada per correu (en aquest cas
s’ha d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax el mateix dia de la
presentació abans de les 14:00 hores). Essent el domicili de l’ EMD de Valldoreix,
rambla MJ Verdaguer 185. Valldoreix – 08197
c) Documentació a presentar: la que es detalla els plecs de clàusules administratives
particulars.
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7. Obertura de les ofertes
a) Entitat: EMD de Valldoreix
b) Domicili: Rbla. M.J. Verdaguer 185
c) Localitat: Valldoreix – 08197
d) Data i hora obertura sobre: En el termini de 5 dies hàbils des de la finalització del
termini de presentació de propostes. La data i hora exacte es publicitarà al perfil del
contractant.
Valldoreix,
EL PRESIDENT
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