
Dimecres, 11 d'abril de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió del 22/03/2012, ha aprovat l’expedient per al concurs de projectes amb intervenció 
de Jurat per a la selecció d’una proposta arquitectònica per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la biblioteca 
pública,  arxiu  i  urbanització  dels  espais  lliures  de  l’antiga  fàbrica  de  pintures  d’Alella,  l’autorització  de  despesa  i 
l’obertura del procediment d’adjudicació. D’acord amb l’article 142 del TRLCSP, s’anuncia la licitació d’aquest contracte:

Entitat adjudicadora: Ajuntament d’Alella.

Núm. Expedient: 22/2012.

Objecte del contracte:

a) Tipus: Concurs de projectes amb intervenció de Jurat.
b) Descripció: Selecció d’una proposta arquitectònica per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la biblioteca 
pública, arxiu i urbanització dels espais lliures de l’antiga fàbrica de pintures d’Alella.

Tramitació i procediment d’adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Obert.

Pressupost del contracte: 172.000 EUR, IVA inclòs, corresponents al possible futur contracte de serveis.

Garanties: No s’estableix garantia provisional ni definitiva.

Informació i obtenció de plecs: Perfil del contractant de l’Ajuntament http://www.alella.cat.

Presentació d’ofertes: De dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h. Ajuntament d’Alella. Pl. Ajuntament 1, 08328 Alella.

Data límit de presentació: Vint-i-un dies naturals posteriors al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona, o, si s’escau en dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent al de finalització del termini.

Requisits i documentació a presentar: Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

Obertura de les ofertes: S’estableix en el plec de clàusules administratives particulars.

Despeses dels anuncis: A càrrec de l’adjudicatari.

Alella, 2 d’abril de 2012
El secretari general, Félix-José Valdés Conde

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