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Divendres, 5 de desembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Moià

ANUNCI

El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia vint de novembre de dos mil catorze va aprovar els Plecs de 
Clàusules  Administratives  i  Tècniques  particulars  que  han  de  regir  la  licitació  per  a  l'adjudicació  del  contracte 
corresponent  al  subministrament  de  tecnologia per  la  millora  energètica i  servei  integral  de l'enllumenat  públic  del 
municipi de Moià.

Per raons de celeritat  i  economia processal  anunciem la licitació del  contracte en procediment obert  subjecte a la 
regulació harmonitzada, en els termes que es detallen a l'annex.

ANNEX

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: AJUNTAMENT DE MOIÀ.
b) Dependència que tramita l'expedient. Departament de Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació.

1. Registre general de l'Ajuntament.
2. Plaça Sant Sebastià, 1.
3. 08180 Moià.
4. Tel. 93 830 00 00.
5. Adreça del perfil del contractant: http://seuelectronica.moia.cat.

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Contracte mixt de subministrament i servei.
b) Descripció de l'objecte: subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic 
del municipi de Moià.
c) Lloc d'execució: Moià.
d) Durada: Clàusula 2 del PCA.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
c) Criteris d'adjudicació: Aplicació de mes d'un criteri de valoració establerts a la clàusula 20 del PCA.

4. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: 489.629,60 EUR IVA exclòs.

5. Garanties exigides:

Provisional: no se n'exigeix.
Definitiva: 5% del preu d'adjudicació (exclòs l'IVA).

6. Requisits específics del contractista:

Veure clàusula 20 del PCA.

7. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 16/1/2015.
b) Modalitat de presentació: l'establerta a la clàusula 21 del PCA.
c) Lloc de presentació: Registre general de l'Ajuntament de Moià - Plaça Sant Sebastià, 1 – 08180 Moià.
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8. Obertura d'ofertes:

a) Lloc: Ajuntament de Moià.
b) Adreça Plaça St. Sebastià, 1.
c) Localitat i codi postal: Moià, 08180.
d) Data i hora: Els que determini l'Alcaldia-presidència en funció de les necessitats del servei.

9. Despeses de Publicitat: A càrrec del contractista.

10. Data d'enviament de l'anunci al DOUE: 25/11/2014.

Moià, 25 de novembre de 2014
L'alcalde, Dionís Guiteras i Rubio

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