Dimecres, 24 de febrer de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Mataró
ANUNCI de licitació
Entitat adjudicadora: Ajuntament de Mataró, La Riera núm. 48, 08301 Mataró.
Núm. Exp.: 03/2016.
Descripció de l’objecte del contracte: servei de manteniment dels aparells elevadors en edificis municipals de
l’Ajuntament de Mataró.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 120.242,00 EUR, IVA no inclòs.
Garantia provisional: no se’n demana.
Garantia definitiva: l’equivalent a un 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.
Documentació a presentar: la que consta a la clàusula 9a del plec de clàusules administratives particulars.
Obtenció de documentació i informació: Servei de Compres i Contractacions (El Carreró, 13-15, planta baixa, 08301
Mataró. Tel. 93.758.22.04 i Fax: 93.758.21.62) i al perfil del contractant. http://www.mataro.cat.
Data límit de presentació d’ofertes: el dia 21 de març de 2016 a les 19 hores.
Presentació d'ofertes: En el Registre General de l'Ajuntament de Mataró, ubicat a La Riera, 48, de Mataró, des de les
9:00 hores fins a les 19:00 hores, així com a qualsevol oficina de Correus, dintre del mateix termini i horari, si bé en
aquest últim cas caldrà comunicar-ho mitjançant fax adreçat al Servei de Compres i Contractacions (93.758.21.62) o bé
mitjançant correu electrònic adreçat a fgarcia@ajmataro.cat; en ambdós casos caldrà adjuntar-hi el document de
correus que acrediti la data i l’hora de la tramesa.
Variants: no s’admeten.
Obertura de les ofertes: l'obertura del sobre 2 tindrà lloc en la Sala Gran del primer soterrani del c. El Carreró, 13-15, de
Mataró, el dia 31/03/2016 a les 09:00 hores.
Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari del contracte (1.000 EUR aprox.).
Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 10 de febrer de 2016.

CVE-Núm. de registre: 022016002401

Mataró, 10 de febrer de 2016
El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera
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