
 
Ajuntament de Maria de la Salut

 ESCRIT DE SOL.LICITUD PER PARTICIPAR

Entitat: 

NIF/CIF :                       . E-mail: 

C.P:                  Població:                              Carrer:    

Aprovat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  6  de  febrer  de  2017  el  Plec  de 
Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques contingut al Projecte 
Bàsic i d’Execució que dóna caràcter legal al procediment negociat sense publicitat de 
la contractació de les obres de “ Millora Enllumenat i Eficiència Energètica Plaça des 
Pou “, per procediment negociat sense publicitat, i considerant que aquesta empresa 
està capacitada per a la realització de l’objecte del contracte, que consisteix en les 
obres compreses en el Projecte Bàsic i d’Execució, dels tècnics Srs. Francesc M. Fiol 
Garcias i Pere Torrens Picó, 

i,  trobant-se aquest  Escrit  de sol.licitud de participació en el  Perfil  del  Contractant, 
publicat  en  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  Maria  de  la  Salut,  d’acord  amb  el 
determinat  la  Resolució de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General  de 
Patrimonio del Estado , por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
16 de Diciembre de 2016, por la que se instruye a las entidades del sector público 
estatal  para  dar  publicidad  a  determinados  contratos  no  sujetos  a  regulación 
armonizada del BOE num.: 307, de data 21 de desembre de 2016.

Mitjançant el present, sol.licit la meva participació en el procediment referit, 
amb l’acceptació del Plec de Condicions Administratives, Tècniques i 
documentació tècnica també publicada al Perfil del Contractant de la pàgina 
web. A aquests efectes present la meva Proposta de licitació d’acord amb la  
presentació de la següent documentació:

Sobre num. 1, anomenat Proposta de licitació per a l’execució de les obres de 
“Millora Enllumenat i Eficiència Energètica Plaça des Pou “. Declaració 
Responsable. Annex I del Plec. 

Sobre num. 2, anomenat Proposta de licitació per a l’execució de les obres de 
“ Millora Enllumenat i Eficiència Energètica Plaça des Pou “. Proposta 
Econòmica Annex II del Plec. 

Sobre num: 3. Proposta de licitació per a l’execució de les obres de “Millora 
Enllumenat i Eficiència Energètica Plaça des Pou“. Proposta de millores al 
Projecte,subjectes a valoració per l’òrgan de contractació i altre criteri puntuacio 

L’inform que les Propostes es poden presentar pels mitjans prevists al Plec de 
Condicions, fins a les 14,00 hores del dilluns, dia 20 de febrer de 2017. 
( Oficines de l’Ajuntament. Plaça des Pou, 13. 07619 MARIA DE LA SALUT ) 
L’obertura de Propostes serà dia 21 de febrer de 2017, dimarts, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, a les 13,00 hores. La tramitació continuarà d’acord amb 
el previst en el Plec de Condicions que regeix el procediment. 
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