ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2010,
ha aprovat inicialment el plec de clàusules econòmiques administratives
particulars per a la contractació de l’obra “Renovació de serveis i
pavimentació dels carrers del nucli antic ”, mitjançant procediment
negociat (Publicitat Perfil contractant), s’exposa al públic per un termini de
vint dies hàbils, a comptar de l’endemà de l’última inserció d’aquest anunci
en el BOP de Tarragona i en el Perfil de contractant, perquè es puguin
presentar reclamacions. En cas de no presentar-se’n l’acord esdevindrà
definitiu.
Simultàniament, s’anuncia l’obertura de la licitació que es durà a terme
amb subjecció al que seguidament s’expressa, condicionat a allò que
disposa l’art. 122.2 del RDL 781/86, de 18 d’abril.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme : Ajuntament de Duesaigües
b) Dependència que tramita l’expedient : Secretaria
2. Objecte del contracte :
a) Descripció de l’objecte : “Renovació de serveis i pavimentació dels
carrers del nucli antic de Duesaigües.
b) Lloc d’execució : Duesaigües
c) Termini d’execució : 6 mesos
3.
a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació :
Tramitació : ordinària
Procediment : negociat (Publicitat perfil de contractant)
Forma : Més d’un criteri

4. Pressupost base de la licitació :
Import total : 327.799,26 €, IVA vigent inclòs
5. Garanties :
Definitiva : 5% del pressupost d’adjudicació

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenció de documentació i informació :
Entitat : Ajuntament de Duesaigües
Domicili : Plaça Catalunya, 2
Localitat i codi postal : 43773 Duesaigües
Telèfon : 977 83 40 85 Fax : 977 83 43 39
Correu electrònic : ajuntament@duesaigues.cat
Data límit per a l’obtenció de documents i informació : dos dies abans
de finalitzar la presentació d’ofertes.

7. Requisits específics del contractista :
a) Classificació : Grup G subgrup 6 categoria C
b) Altres requisits : els establerts en el plecs de clàusules administratives
particulars.
8. Presentació d’ofertes :
a) Data límit de presentació : vint-i-sis dies naturals posteriors al de
l’última publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el Perfil de contractant
b) Documentació que s’ha de presentar : la que detalla la clàusula 7ª dels
plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació : el que s’indica a la clàusula 7ª
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta : 3 mesos.
9. Obertura de les ofertes :
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc
a Sala d’Actes de la corporació, a les dotze hores del dia que en faci sis,
comptat a partir de l’endemà del dia de l’acabament de presentació de
proposicions. Si aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil
següent.
10.Despeses dels anuncis :
Aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
Duesaigües, 13 de gener de 2011.

Josep Llebaria Nolla
Alcalde
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