
 
Ajuntament de Llívia

ANUNCI  

Ha estat aprovada per acord del Ple adoptat en sessió núm. 5/2017, del dia 
31-07-2017, l’adjudicació de contracte administratiu  d’obres d’acord amb les 
dades que s’especifiquen a continuació:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Llívia
b) Òrgan  de contractació: Alcaldia
c) Dependència que tramita l'expedient: serveis generals de l'Ajuntament
d) Número expedient administratiu: 368/2017
e)  Perfil  del  contractant:  pàgina  web  de  l’Ajuntament  http://www.llivia.org/ 
(apartat d’Ajuntament on line / CONTRACTACIÓ. Perfil del contractant)

2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: contracte administratiu 
b)  Descripció  de  l'objecte:  Execució  del  projecte  Executiu  i  direcció  de  les 
Obres de Reforma I Ampliació del CEIP Jaume I de Llívia.
c)  Publicació  de  l’anunci  de  licitació:  al  BOP de  Girona  núm.  234,  del  dia 
11-12-2017,  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  http://www.llivia.org/  (apartat 
d’Ajuntament  on  line  /  CONTRACTACIÓ.  Perfil  del  contractant)  i  al  tauler 
d’anuncis municipal.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa.

4. Valor estimat del contracte:
El pressupost estimat net que ha servit de base a la licitació és de 65.000,00 € 
IVA inclós.

5. Formalització del contracte: 
a) Data d’adjudicació: 08-01-2018
b) Data de formalització: 07-03-2018
c)  Contractista:  Jordi  Castella  Pujols,  en  representació  d’Estudi  Castella 
Arquitectes, amb DNI. 77.739.276-N
d) Import d’adjudicació: 36.100,00 € (el preu amb l’IVA inclòs és de 43.681,00 
€)

Es fa públic per a general coneixement als efectes del que preveu l’article 154 
del  Text  refós  de la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  aprovat  per  Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
Vila de Llívia,  Document signat electrònicament.
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