ANUNCI DE LICITACIÓ

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DEL BAIX CAMP
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a. Organisme: Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp
b. Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c. Obtenció de documentació i informació:
1. Domicili: C/ Dr. Ferran 8
2. Localitat i codi postal: Reus 43202
3. Telèfon: 977 327 155
4. Telefax: 977 321 773
5. Correu electrònic: ccbaixcamp@baixcamp.cat
6. Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.baixcamp.cat
7. Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia màxim
per participar en el procés de selecció.
d. Referència de l'expedient: CSUBM 3/15
2. Objecte del Contracte:
a. Tipus: subministrament
Descripció: 1 escorredor tipus taula vibrant per a deshidratar el digest produït a la
Planta de tractament mecànic i biològic del Baix Camp de Botarell.
b. Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats: No
c. Lloc de lliurament i execució dels treballs:
1. Domicili: Camí de Riudecols s/n
2. Localitat i codi postal: 43772 Botarell
d. Termini màxim de lliurament i execució: 8 setmanes (es podrà millorar)
e. Admissió de pròrroga: No
3. Tramitació i procediment:
a. Tramitació: ordinària
b. Procediment: negociat amb publicitat al perfil de contractant
c. Criteris d'adjudicació: (segons descripció detallada en el plec)
4. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: 27.000 € (més IVA)
Contracte finançat per l’Agència de Residus de Catalunya.
5. Garanties exigides.
a. Provisional: No s’exigeix.
b. Definitiva: 5 % del preu d’adjudicació.
6. Requisits específics del contractista:
a. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: es detalla en
el plec.
Signat per: CPISR-1 Joan Manuel
Abelló
Data i hora: 2015.08.28 13:27:29 +02:00

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a. Data límit de presentació: 15 de setembre de 2015.
b. Modalitat de presentació: suport físic
c. Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre
2. Domicili: C/ Dr. Ferran, 8.
3. Localitat i codi postal: Reus, 43202
4. Adreça electrònica: ccbaixcamp@baixcamp.cat
d. Admissió de variants: No
e. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos
8. Obertura d'ofertes:
a. Descripció, data i hora: 17 de setembre de 2015, a les 11.00 h
b. Adreça: C/ Dr. Ferran, 8.
c. Localitat i codi postal: Reus, 43202
9. Despeses de Publicitat: No
El Plec de condicions administratives particulars i tècniques s’exposa al tràmit
d’informació pública per un termini de 20 dies.
En el supòsit que es presentin al·legacions, se suspendrà l’obertura de les ofertes fins
a la resolució d’aquestes reclamacions. Si es desestimen les al·legacions i no s’ha de
modificar el plec, no es procedirà a cap nova licitació.
Reus, 31 d’agost de 2015

Joan Manuel Abelló
Secretari

