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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU UNITAT DE PROJECTES URBANS

Quadre de Condicions - PLEC CONDICIONS
TÈCNIQUES PER L'ENDERROC DE LA CASA
DELS MESTRES. JUNY 2022

Localització de l'activitat

Quadre de condicions
(contracte menor d’obres)
1. Descripció: Execució de les obres compreses en el Plec de condicions d’ enderroc de la
Casa dels Mestres.
2. Pressupost de licitació: 23.358,26 €, IVA inclòs.
3. Termini d’execució del contracte: 3 setmanes i mitja segons el PCT, a comptar des
de la data fixada pel director facultatiu per l’inici de l’obra.
4. Condicions d’execució: Les que s’estableixen en el Plec de condicions Tècniques per
l’enderroc de la Casa dels Mestres.
5. Director facultatiu de l’obra i responsable del contracte: Josep M. Ferran
Mercadé, arquitecte i cap de la Secció de Projectes Urbans.
6. Criteri de valoració de les ofertes: únic (preu més baix). En el cas que l’empresari no
millori el pressupost de licitació, la seva oferta serà puntuada amb 0 punts.
7. Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les
ofertes: aplicació de l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
8. Termini de garantia de l’obra executada: 1 any a comptar des de la signatura de
l’acta de recepció.
9. Règim jurídic del contracte: el previst en aquest quadre, l’oferta adjudicatària i
expressament en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en les
disposicions que la desenvolupen.
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