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Administració Local
2018-04998
Ajuntament de Gandesa
A N U N C I:
de l’Ajuntament de Gandesa, sobre licitació contracte d’obres.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 21 de maig de 2018 va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules econòmico-administratives que ha de regir l’adjudicació del contracte d’execució
de l’obra titulada “Arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols de Gandesa”, pel procediment obert
simplificat, tràmit ordinari, autoritzant-se la despesa amb càrrec a la partida núm. 6.61.619.01/153 de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal vigent.
A l’empara de dit acord s’efectua la licitació del contracte d’obres en els termes següents:
1. Entitat adjudicadora:
- Organisme: Ajuntament de Gandesa.
- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
- Obtenció de documentació: www.gandesa.cat
-perfil del contractant- Obtenció d’informació: Ajuntament de Gandesa
Pl. d’Espanya, 1
43780-Gandesa
Telèfon: 977420022
Telefax: 977421257
Correu electrònic: ajuntament@gandesa.cat
- Número/Referència d’expedient: Contracte 5-2018
2. Objecte del contracte:
- Tipus: Obra
- Descripció: Arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols de Gandesa, segons projecte tècnic redactat pel
Tècnic Municipal Sr. Lluís Avinyó Falcó, aprovat per Resolució de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2017.
- Divisió per lots: no.
- Termini màxim d’execució: 2 mesos.
- Admissió de pròrroga: no.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: ordinària.
- Procediment: obert simplificat.
- Criteris d’adjudicació: Els que consten a la clàusula 7a del plec de clàusules econòmico-administratives que
regeix la l’adjudicació del contracte.
4. Valor estimat del contracte: 50.000,00 €, IVA inclòs.
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5. Pressupost base de licitació, millorable a la baixa:
Import net: 41.322,31 €
IVA:
8.677,69 €
Total,
50.000,00 €
6. Garanties exigides:
- Provisional: No se’n demana.
- Definitiva: 5% del preu d’adjudicació del contracte.
7. Requisits específics del contractista.
- Classificació: No se’n demana.
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8. Presentació de sol·licituds de participació:
- Termini per a presentar proposicions: 20 dies hàbils a partir la data de publicació de l’anunci de licitació en el perfil
del contractant.
- Lloc de presentació:
Ajuntament de Gandesa.
Àrea de Secretaria
Pl. Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
9. Despeses dels anuncis i publicitat:
A càrrec de l’adjudicatari.
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Gandesa, 1 de juny de 2018
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977

2

