AJUNTAMENT DE VALLS
SERVEI DE CONTRACTACIÓ

ANUNCI DE LICITACIÓ

Havent estat aprovat per la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2013, el plec
de clàusules econòmiques i administratives que haurà de regir la contractació,
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i caràcter ordinari,
del subministrament i instal·lació de mobiliari per a la Biblioteca de Ca Creus, de Valls.
S'anuncia la convocatòria de la licitació pública, d'acord amb l'article 142 de la
TRLCSP i amb les següents condicions:
1.- Entitat adjudicatària. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Valls
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1.- Dependència: Departament de Secretaria
2.- Domicili: Plaça del Blat, núm. 1, 2n. pis
3.- Localitat i codi postal: Valls – 43800
4.- Telèfon: 977 636 002
5.- Fax: 977 612 872
6.- Correu electrònic: secretaria@valls.cat
7.- Direcció d'internet del perfil del contractant: www.valls.cat
8.- Data límit d'obtenció de documentació i informació:
2.- Objecte del contracte:
a) Tipus: Subministraments
b) Descripció: subministrament i instal·lació de mobiliari per a la Biblioteca de Ca
Creus.
c) Divisió per lots i número de lots: no
d) Lloc d'execució: Valls
1.- Domicili: C/ Sant Pere, 2
2.- Localitat i codi postal: Valls – 43800
e) Termini d'execució: set setmanes des de la data de formalització del contracte
f) Admissió de pròrroga: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert i caràcter harmonitzat
c) Criteris d'adjudicació: diversos criteris d'adjudicació, d'acord amb la clàusula 18 del
plec de clàusules administratives.

4.- Pressupost base de licitació: 343.220,34 euros més 72.076,27 euros en concepte
d'IVA ( 415.296,61 euros IVA inclòs)
5.- Garanties exigides:
Provisional: No s'exigeix
Definitiva: equivalent a un 5 % de l'import d'adjudicació
6.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no s'exigeix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional d'acord amb allò
establert a les clàusules onzena i dotzena del plec de condicions administratives.
c) Altres requisits específics: els que s'indiquin al plec de clàusules.
8.- Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 d'abril de 2013
b) Modalitat de presentació: d'acord amb les clàusules 15 i 16 del plec de condicions
c) Lloc de presentació:
1.- Dependència: Ajuntament de Valls (Oficina d'Atenció al Ciutadà) Horari: de 9 a 14
hores.
2.- Domicili: Plaça del Blat, 1
3.- Localitat i codi postal: Valls – 43800
9.- Obertura d'ofertes:
a) Adreça: Ajuntament de Valls, Plaça del Blat, 1
b) Localitat i codi postal: Valls – 43800
c) Data i Hora: 24 d'abril de 2013, a les 12 hores.
10.- Despeses de publicitat:
màxim de 1.000 euros
11.- Data d'enviament de l'anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”:
1 de març de 2013
Valls, 4 de març de 2013
El secretari en funcions

Jerónimo Rivas Gómez

Signat electrònicament per Perfil del contractant
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Raó: Aprovant la publicaciï¿½ del document
Lloc: Tarragona

