ANUNCI
AJUNTAMENT DEL CATLLAR
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2018 es va
acordar iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb
tramitació simplificada abreujada, per les obre compreses en la memòria
valorada de l’arranjament i millora d’un tram del Camí de Tarragona, aprovat
definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre
de 2018. Així mateix, per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de
novembre, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha
de regular el procediment d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc
amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord
amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament del Catllar
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 903/2018
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Obres d’arranjament i millora d’un tram del Camí de
Tarragona
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: Simplificada abreujada
Procediment: Obert, amb un únic criteri d’adjudicació
4. Tipus de licitació:
Import de licitació: 41.319,81 €
Impost sobre valor afegit (IVA): 8.677,16 €
Valor estimat del contracte: 49.996,97 €
5. Règim de Garanties:
Garantia provisional: No s’exigeix la presentació d’una garantia.
Garantia definitiva: No se’n estableix
Garantia complementaria: No se’n estableix
6. Obtenció de documentació i informació.
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Al Perfil del Contractant de l’Ajuntament del Catllar:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5
&keyword=catllar&reqCode=viewDetail&idCap=2272802
Data límit d’obtenció de documents i informació: Fins a l’últim dia de
presentació de les ofertes.
7. Requisits específics del contractista.
No se’n estableixen.
8. Criteris d'adjudicació:
L’únic criteri de valoració és el preu:

Fins a 100 punts.

9. Presentació de les ofertes.
Presentació telemàtica
Data límit de presentació: 10è dia hàbil a comptar des de la publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.
Documentació a presentar: L’establerta al plec de clàusules administratives.
10. Obertura de les ofertes.
Es farà en acte no públic dins dels deu dies següents a la data de finalització
de la presentació d’ofertes.
11. Altres informacions:
Veure plec de condicions administratives i tècniques.
12. Despeses d’anuncis:
No n’hi ha.
El Catllar, 16 de novembre de 2018
El Catllar, Signat digitalment al marge

