--

Clot de L'Era, 10 c.P. 46713
BELLREGUARD (VALENCIA)
t-962815511 f-962816218
ajuntament@bellreguard,net

c.1.F. P-4604800-E
www.bellreguard.net

BELLREGUARD
AJUNTAMENT

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD SOBRE CONVOCATORIA
CONTRACTE D'OBRA REMODELACIÓ DE LA PLA<;A DE LA RIBERA DE LA
PLATJA DE BELLREGUARD

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govem Local de data 26 d'octubre de 2016, per mitjil del
present anunci s'efectua la convocatoria de l'expedient de contractació, per mitjil de procediment
obert, oferta economicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del
contracte d'obra de remodelació de la pla9a de la Ribera de la platja de Bellreguard, conforme a les
següents dades:

1.

Entitat adjudicadora:

a) Organisme: AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
b) Dependencia que tramita l'expedient: SECRETARIA
c) Obtenció de documentació i informació:
•
•
•
•
•
•

2.

Dependencia. OFICINES MUNICIPALS
Domicili. CI CLOT DE L'ERA, 12
Loca1itat i codi postal. 46713 BELLREGUARD
Telefon. 962815511 ext. 26
Correu electronic. secretaria@bellreguard.net
Direcció d'intemet del perfil del contractant. http://www.bellreguard.net

Objecte del Contracte:

a) Tipus. Contracte d'obra de remodelació de la pla9a de la Ribera de la platja de Bellreguard
b) Descripció. És objecte del present la contractació i execució deIs treballs de remodelació de la
pla~ de la Ribera de la platja de Bellreguard
e) Termini d'execució de la obra. dos mesos i mig

3.

Tramitació i procediment:

a) Tramitació. ORDINARIA
b) Procediment. OBERT

4.

Cuantia

Import sense IVA

IVA

Total import

107.655,81

22.607,72

130.263,53

s.

Garanties exigides.

a) Provisional: cap
b) Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació IVA exc1ós

6.

Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Presentació de proposicions. El termini de presentació sera de 26 dies naturals, comptadors des
de l'endema de la seua publicació en el BOP
b) Lloc de presentació:
•
•
•
•
•

7.

Dependencia. Registre d'Entrada (borari de 09:00 a 14:00 h. de dilluns a divendres)
Domicili. CI CLOT DE L'ERA, 12
Localitat i codi postal. 46713 BELLREGUARD
Direcció electrónica: secretaria@bellreguard.net
Forma de presentació. Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per
mitjans electrónics, informatics o telematics, en qualsevol deIs llocs establits en l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.

Obertura d'ofertes:

Es procedira a l'obertura de les ofertes tot d'acord amb la base 12 deIs plecs.

8.

Despeses de publicitat.

La despesa del present anunci y el cartell de la obra anira a carrec de l'adjudicatari

Bellreguard, 28 d'octubre de 2016

