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Administració Local

2017-09767
Ajuntament de la Torre de Fontaubella

ANUNCI

De conformitat amb l’acord de Ple de data 27 d’octubre pel qual es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, de la instal·lació i posterior manteniment de la plataforma elevadora a l’edifi ci sociocultural ubicat 
al carrer Major, núm. 5, juntament amb el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars. 

Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de 
clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent detall: 

1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 4315150006-2017-0000046

2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Contractació del subministrament, instal·lació i manteniment posterior d’una plataforma 
elevadora a l’edifi ci socioculural ubicat al carrer Major, núm. 5 per part de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella. 
CPV 42416000-5 aparells elevadors 
CPV 50750000-7 serveis de manteniment ascensors 

3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària 
Procediment: obert, amb un criteri d’adjudicació.

4. Tipus de licitació:
Import de licitació: 
- Subministrament: 20.706,00 € i 4.348,26 € d’IVA
- Manteniment: 1.250,00 €/any i 262,50 € d’IVA/anual
Valor estimat del contracte: 26.956,00 €

5. Règim de Garanties:
Garantia defi nitiva: 5 % del pressupost d’adjudicació

6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 977 83 06 15 
Fax: 977 83 02 67
Correu electrònic: aj.tfontaubella@altanet.org
Perfi l de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat/tfontaubella/pdc/
Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des de la publicació en el BOPT.

7. Requisits específi cs del contractista.
Els establerts en el Plec de clàusules administratives particulars

8. Criteris d’adjudicació: 
El preu més baix 

9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 15è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el BOPT.
Documentació a presentar: La prevista en el Plec de clàusules administratives particulars
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament 
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet, 
mitjançant correu electrònic aj.tfontaubella@altanet.org
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10. Despeses d’anuncis: 
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 1.000,00 €.

La Torre de Fontaubella, 17 de novembre de 2017
L’alcalde, Jaume Rofes Anglès
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