BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dimecres, 8 de novembre de 2017 - Número 215

Administració Local
2017-09118
Ajuntament de Cunit
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament de Cunit
b) Dependència que tramita l’expedient. Secretaria
c) Numero d’expedient. GE-5423/2017
d) Obtenció de documentació: Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Cunit, de 10 a 14 hores de dilluns a
divendres, previ pagament de la taxa corresponent, i al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Cunit.
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Subministrament
b) Descripció. Subministrament i instal·lació de jocs infantils i condicionament del pati de l’escola infantil i primària
Pompeu Fabra
c) Durada del contracte: 45 dies naturals
d) Admissió de pròrroga. No
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert
c) Criteris d’adjudicació.
Criteris de valoració automàtica (fins a 95 punts)
1.- Millora del pressupost de licitació (fins 60 punts)
2.- Millores del contracte. Reducció del termini (fins a 5 punts)
4. Valor estimat del contracte: 24.793,39 euros més IVA
5. Pressupost base de licitació: 24.793,39 euros més IVA
6. Garanties exigides.
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA
7. Capacitat per contractar: Els licitadors hauran d’acreditar que tenen plena capacitat d’obrar, la solvència
econòmica, financera i tècnica i professional d’acord amb la clàusula 3.1 del Plec de clàusules administratives
particulars i que no estan afectats per cap de les circumstàncies que enumera l’art. 60 TRLCSP

9. Obertura d’ofertes: Sobre A, el primer dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de propostes;
Sobre B, seguidament d’haver procedit a l’obertura del sobre A sempre i quan no s’hagi de fer cap esmena a la
documentació presentada en aquest sobre.
10. Despeses de Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari fins a un import màxim de 1.000 euros.
Cunit, 27 d’octubre de 2017
La funcionària delegada, Emma Núñez Viñas
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8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona
b) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Cunit. C/ Major, 12
c) Admissió de variants. NO

