ANUNCI EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT

De conformitat amb l’acord del Ple de data 12/3/2010 per mitjà del
present anunci s'efectua convocatòria del procediment negociat sense
publicitat per a l'adjudicació del contracte “Trasllat ET d’energia
elèctrica “ conforme a les dades següents:
1.
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora : Ajuntament de Pardines
Organisme: Ple de l’Ajuntament
Dependència que tramita l'expedient: Secretària
Número d'expedient: 2/2010

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Execució projecte “Trasllat ET d’energia
elèctrica”
b) Divisió per lots i número: No
c) Lloc d'execució: nucli urbà de Pardines
d) Termini d'execució : 3 mesos
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat
4. Pressupost base de licitació. Import obra 176.210,51 € i
corresponents a l'impost sobre el valor afegit ( al 16%) i/o
(al 18%)

28.193,68 €
31.717,90 €

5. Garantia provisional : NO
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Pardines
b) Domicili: Plaça del Padró, 7
c) Localitat i codi postal: 17534 Pardines
d) Telèfon: 972727390
e) Telefax: 972727027
f )Data límit d'obtenció de documents i informació:
fins el 27 de maig de 2010
7. Requisits específics del contractista :
a) Classificació i.5
i.6
b) Altres requisits del contratista
(veure el plec específic)

8. Criteris de valoració de les ofertes:
Oferta econòmicament mes avantatjosa.
9. Presentació de les ofertes: Oficines Ajuntament de Pardines
a) Data límit de presentació: 27 de maig de 2010
b) Documentació que cal presentar:

c)
1.
2.
3.

Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament de Pardines
Domicili: Plaça del Padró, 7
Municipi i codi postal: 17534

10. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Pardines
b) Domicili: Plaça del Padró, 7
c) Municipi: Pardines
d) Data: 29 de maig
e) Hora: 12 del migdia

11. Altres informacions.
12. Despeses d'anuncis. NO
13. Perfil del contractant en el qual figurin les informacions relatives
a la convocatòria i en el qual poden obtenir-se els plecs: web ajuntament
de Pardines.

Pardines a cinc de maig de dos mil deu.
L'alcalde,

Esteve Perpinyà i Perpinyà

