Expedient: 2018/232/02.08.01
Contractació d'obres

ANUNCI
De l’Ajuntament d’Anglesola pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
d’obres (exp: 2018/232/02.08.01)
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d’Anglesola
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria municipal
c) Número d’expedient: 2018/232/02.08.01
d) Tipus de poder adjudicador: administració pública

2. Obtenció de la documentació i informació.
a)Entitat: Ajuntament d’Anglesola
b)Domicili: Plaça de l’Església, núm. 7
c)Localitat i codi postal: Anglesola CP: 25320
d)Telèfon: 973308006
e)Adreça electrònica: secretaria@anglesola.cat
f) Adreça d'internet del perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/anglesola
g)Data límit d’obtenció de documents i informació: 20.08.2018.
Horari d’Atenció de 09:00 – 14:00

3. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PATI POSTERIOR DE
L’ESCOLA SANTA CREU D’ANGLESOLA
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No
d) Lloc d’execució: Anglesola
f)

Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No

g) Codi CPV: 45233222-1

4. Tramitació i procediment.
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
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e) Termini d’execució: 2 mesos

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d91584002e3a452e9956fe0587d3be3f001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=058

d) S’aplica acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No

5. Pressupost base de licitació.
a) Valor estimat del contracte: 51.669,15 euros
sense IVA
b) Pressupost de licitació: 51.669,15 euros
sense IVA
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: No
8. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: no s’escau.
b) Solvència: les previstes als plecs de bases
9. Criteris d’adjudicació: els previstos al plec de clàusules
10. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 20 d’agost de 2018
b) Documentació a presentar: la prevista al plec de bases
c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: sobre digital del perfil del
contractant de l’Ajuntament d’Anglesola: www.anglesola.cat

Anglesola, a la data de la signatura electrònica.
L’alcaldessa

Carme Miró Solé
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11. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d’Anglesola
b) Lloc: Oficines municipals Pl. Església núm. 7 d’Anglesola
c) Data: 21 d’agost de 2018
d) Hora: 12:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions
és públic.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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