
 

 

ANUNCI 

De l’EMD de Valldoreix, d’aprovació en data 16 de juny de 2016 per Decret de la Presidència número 399/16, 

de la licitació del contracte d’obres del Projecte de millora de l’accessibilitat de la zona escolar i esportiva del 

carrer Brollador i els plecs de clàusules tècniques i plec de clàusules administratives particulars que han de regir 

la present licitació. Les dades d’aquesta licitació són les següents: 

 

1. Entitat adjudicadora 

a) Organisme: EMD de Valldoreix. 

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretària General.  

2. Objecte del contracte 

a) Descripció de l’objecte: Obres del Projecte de millora de l’accessibilitat de la zona escolar i esportiva del 

carrer Brollador 

b) Durada del servei: 45 dies (dos mesos i mig) 

c) Pressupost base de licitació: 199.429,50€ anuals IVA exclòs 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

a) Tramitació: Urgent 

b) Procediment: Obert 

c) Forma: Concurs 

4. Garanties:  

a) Provisional: no s’exigeix garantia provisional 

b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació exclòs l’IVA 

5. Obtenció de documentació i informació 

A l’Entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, amb domicili a la Rambla M.J. Verdaguer 185. Valldoreix 

– 08197. Tel.: 936742719 -fax:93589823, i a la pàgina web www.valldoreix.cat. 

6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació 

a) Data límit de presentació: en el termini de 13 dies naturals posteriors al de la publicació en el perfil del 

contractant: 29 de juny de 2016. 

http://www.valldoreix.cat/


 
 

 
 

b) Lloc de presentació: a les oficines de l’EMD de Valldoreix, abans de les 14:00 hores, podent ser enviada 

per correu (en aquest cas s’ha d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax el mateix dia 

de la presentació abans de les 14:00 hores). Essent el domicili de l’ EMD de Valldoreix, rambla MJ 

Verdaguer 185. Valldoreix – 08197 

c) Documentació a presentar: la que es detalla els plecs de clàusules administratives particulars. 

7. Obertura de les ofertes 

a) Entitat: EMD de Valldoreix 

b) Domicili: Rbla. M.J. Verdaguer 185 

c) Localitat: Valldoreix - 08197 

d) Data sobre 1: L’endemà del dia hàbil següent que no sigui dissabte, al de la finalització del termini de 

presentació de proposicions o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent, a les 09:00h (sessió no 

pública) 

e) Data sobre 2: L’endemà del dia hàbil següent que no sigui dissabte, al de la finalització del termini de 

presentació de proposicions o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent, a les 12:00h (sessió pública) 

 

 

Valldoreix, 16 de juny de 2016 

EL PRESIDENT  

 

 

Josep Puig Belman 


