Unitat Administrativa
Referència: JSB

Anunci de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, sobre licitació de l’obra: Ampliació de les voreres
del C/ Rosari.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 27 de gener de 2015 va aprovar la
convocatòria de licitació pública, pel procediment obert, amb més d’un criteri d’adjudicació i
tramitació ordinària, de l’obra: Ampliació de les voreres del C/ Rosari, mitjançant la publicació
dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d’anuncis de la
Corporació, a la web municipal i al Perfil del Contractant.
1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Exp. 2014/983
2.- Objecte del contracte:
a)
b)
c)
d)

Descripció de l’objecte: Ampliació de les voreres del C/ Rosari
Divisió per lots i número: Lloc d’execució: C/ Rosari, entre C/ Montcabrer i Rambla Vinyals
Termini d’execució: 12 setmanes

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Més d’un criteri d’adjudicació
4.- Pressupost base de la licitació:
Pressupost sense IVA: 68.132.02 €
IVA: 14.307,72 €
5.- Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
6.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació: Grup G, subgrup 6, categoria b
b) En defecte de classificació, la solvència econòmica, financera i tècnica s’acreditarà per
algun dels mitjans previstos a l’art. 75, apartats b) i c) del TRLCSP en quant a la solvència
econòmica i financera i per algun dels mitjans previstos a l’art. 76, apartats a), b) i f) de
l’esmentat text refós en quant a la solvència tècnica.
7.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
b) Domicili: Plaça Ajuntament, 5
c) Localitat i codi postal: 08349 CABRERA DE MAR
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d) Telèfon: 93 759 00 91
e) Fax: 93 750 02 84
f) Els Plecs de Clàusules i altra documentació complementària es podrà obtenir també en la
següent adreça d’Internet: http://www.cabrerademar.cat
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la província.
b) Documentació a presentar: La que es detalla a la clàusula 16 del Plec de Clàusules
administratives particulars
c) Lloc de presentació: El que s’indica a la clàusula 16 del Plec de Clàusules administratives
particulars
9.- Obertura de les ofertes:
L’obertura de pliques tindrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, a les 13:00 h. del
novè dia hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de proposicions
10.- Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari
Cabrera de Mar, 28 de gener de 2015
L’alcalde

Jordi Mir Boix

