
 

Contractació 
Pública

Execució de les obres del projecte d'urbanització del pla parcial urbanístic "La 
Coromina Nord"

Execució de les obres del projecte d'urbanització del pla parcial urbanístic del sector La Coromina Nord, el 
qual fou aprovat definitivament pel Ple de l'ajuntament en la sessió de data 25.01.2022 (BOPB de 
23.02.2022).

6.920.706,04 € sense IVA 8.374.054,30 € IVA inclòs (21,00%)

1 any 3 mesos

Manlleu

02/05/22 23:59 h

6.920.706,04 € sense IVA

No

Sí

Sí

Quan el termini d'execució no es compleixi per motius no imputables al contractista, el 
contracte es podrà prorrogar per un termini que serà, com a mínim, igual al del temps 

perdut per assegurar la correcta execució del contracte. En tot cas, caldrà que, prèviament, el responsable del contracte emeti un informe 
en què es determini si el retard fou produït per motius imputables al contractista.

NoEs preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):

Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Manlleu

AST/34/2022

Ordinària

Obres

Construcció

Obert

No

No

No

Dades del contracte



No

Sí

2

No

2

2

1
Obres d'urbanització del sector (exclòs el sistema urbanístic general Ronda Nord).
45211360

6.392.123,94 € sense IVA 7.734.469,96 € IVA inclòs (21,00%)
1 any 2 mesos
Manlleu

2
Obres d'urbanització del sistema general urbanístic Ronda Nord
45211360

528.582,10 € sense IVA 639.584,34 € IVA inclòs (21,00%)
1 any 3 mesos
Manlleu

 - 04/04/22Accés al DOUE

Criteri únic relacionat amb els costos

No

No

Grup A, Subgrup 1, Categoria 4Grup G, Subgrup 6, Categoria 4

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Volum VI Avaluacio risc inundacio.pdf

Volum V Estudi geotecnic.pdf

Volum IV Justificacio enllumenat.pdf

Volum III Assessoraments i calculs.pdf

Volum II Amidaments i pressupost.pdf

Volum I Memoria i annexes.pdf

Certificat acord inici.pdf

Memoria justificativa.pdf

 

Plec de clàusules administratives

 

Classificació empresarial:

Garantia provisional:

S'accepten 
variants:

Criteris d'adjudicació:

DOUE:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:

Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:

Oferta integradora:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 Dades de l'anunci

04/04/22 13:20 h

Plecs

Documentació

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173112-2022:TEXT:ES:HTML


PDF

PDF

Anunci licitacio.pdf

Planols.pdf
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