AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 25/5/2022 pel qual es va aprovar
l’expedient de contractació del projecte “RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A
DIVERSOS NUCLIS AGREGATS AL TM D’AIGUAMÚRCIA”
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 d’Aiguamúrcia
Adreça: Plaça Sant Bernat 1
Telèfon: 977638301
Telefax: 977638301
Adreça electrònica: ajuntament@aiguamurcia.cat.
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=aiguam&idCap=19738557&ambit=
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte:
L’objecte és la renovació de l'enllumenat públic a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamúrcia.
Les actuacions a dur e terme són:
- Desmuntatge i retirada dels equips interiors de les lluminàries existents.
- Subministrament i muntatge de lluminàries.
- Arranjaments dels quadres elèctrics.
- Legalitzacions instal·lacions enllumenat públic existent.
CPV:
- 31527200-8 Llums per enllumenat exterior
- 34928500-3 Equip d’enllumenat de carrers
- 34928510-6 Faroles per enllumenat de carrers
- 34928530-2 Làmpades d’enllumenat públic
- 45316100-6 Instal·lació d’equip d’enllumenat exterior
Lloc d'execució del contracte: Les Pobles, El Pla de Manlleu, Masbarrat, Aiguamúrcia, Santes
Creus.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat
Criteris d'adjudicació:
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació:. 130.629,65 €
Import IVA: 27.432,23 € (IVA 21%)
TOTAL: 158.061,88 € (IVA inclòs)
Valor estimat del contracte:
Pressupost sense IVA: 130.629,65 €
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Import de les prorrogues: no aplica
Import de les modificacions previstes ( 20% ): 26.125,93 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 156.755,58 €
5. Durada del contracte:
Durada: 3 mesos
6. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5% preu adjudicació
7. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 10 dies des de la publicació en el perfil.
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 20 dies a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil de contractant
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònica
Santes Creus a la data de la signatura electrònica.
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La secretària interventora.
Gemma Dilla Martin

