
Dilluns, 7 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

L'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2016, va aprovar el Plec de Clàusules administratives 
que han de regir l'adjudicació de les obres "Projecte de millora i regeneració del carrer Major i de la Plaça de l'Esglèsia", 
mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, s'exposa al públic per un termini de 
15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació  de l'anunci  al  BOP, obrint  simultàniament el  període de 
presentació d'ofertes pel mateix termini; i es fa avinent que en cas de no produir-se cap tipus de reclamació durant el  
termini assenyalat, els plecs s'entendran definitivament aprovats.

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Prats de Lluçanès.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.ajuntamentdepratsdelluçanès.

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Contracte administratiu d'obres.
b) Divisió per lots: No.
c) Durada: 6 mesos.

3.- Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.

4.- Pressupost: 298.021,68 EUR IVA inclòs.

5.- Garantia definitiva: 5% adjudicació.

6.-  Obtenció  de  documentació  i  informació:  Els  plecs  de  clàusules  administratives  estaran  exposat  al  perfil  del 
contractant de la web de l'Ajuntament de Lluçanès i també a les oficines municipals.

7.- Criteris que serviran de base per a l'adjudicació: D'acord amb la clàusula desena dels Plecs administratius, n'hi ha 
varis criteris d'adjudicació.

8.- Presentació de les ofertes data límit:

a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils des de l'endemà de la seva publicació al BOP.
b) Documentació a presentar: L'exigida en la clàusula 13 dels Plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:

Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Passeig del Lluçanès s/n.
08513 Prats de Lluçanès.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins la data d'adjudicació.

11.- Obertura de proposicions:

L'obertura de proposicions es comunicarà via correu electrònic designat a tal efecte.

Prats de Lluçanès, 26 d'octubre de 2016
L'alcalde, Isaac Peraire i Soler

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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