CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE
Anunci del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre sobre
l’aprovació de plecs i contractació del “Servei de disseny i producció de la campanya
de foment i desplegament de sistemes de recollida porta a porta de fracció orgànica
comercial i domèstica del COPATE”.
La Gerència del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, en data 31
de març de 2022, ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars per a
l’execució de la contractació del “Servei de disseny i producció de la campanya de
foment i desplegament de sistemes de recollida porta a porta de fracció orgànica
comercial i domèstica del COPATE”, per procediment obert i tramitació ordinària.
Per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent als
criteris d’adjudicació establerts als Plecs, conforme a les següents dades:
•

-

Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
Organisme: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
CIF: P4300087F
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria / Àrea de Salubritat
Obtenció de documentació i informació: Secretaria del COPATE
o Dependència: Secretaria
o Domicili: Pl. Lluís Companys, s/n
o Localitat i codi postal: 43870 Amposta
o Telèfon: 977 70 70 45
o Correu electrònic: contractacio@copate.cat
o Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.copate.cat (seu electrònica)

2. Objecte del Contracte:
- Tipus: Servei
- Descripció: Contractació del “Servei de disseny i producció de la campanya
de foment i desplegament de sistemes de recollida porta a porta de fracció
orgànica comercial i domèstica del COPATE”
- Divisió per lots: No
- Lloc d’execució: Terres de l’Ebre
- Termini d’execució del contracte: fins al 31/01/2023.
3. Tramitació i procediment:
• Tramitació: ordinària
• Procediment: obert
• Criteris d’adjudicació: diversos criteris d’adjudicació relacionats amb la qualitat
4. Valor estimat del contracte: 25.619,83 € (IVA no inclòs)
5. Pressupost base de licitació: 31.000,00 € (IVA inclòs)

6. Garanties exigides: Garantia definitiva: 5 per 100 del preu d’adjudicació contracte
7. Composició de la Mesa de contractació:
CÀRREC
PRESIDENT
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARI DE LA MESA

TITULAR
Xavier Faura Sanmartin, President del Consorci
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental
Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental
Mercè Mariano, cap de l’àrea de residus
Verònica Llorca Sanz, TAG

8. Requisits específics del contractista: Vegeu clàusules del plec administratiu.
9. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 23/04/2022 a les 23:59h
b) Modalitat de presentació: electrònica
c) Lloc de presentació: Portal de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp
reqCode=viewDetail&keyword=Terres+de+l%27Ebre&idCap=27716924&ambit

d) Admissió de variants: No
10. Obertura d’ofertes:
A. Sobre A.- Data i hora: 25/04/2022 – 10:00 h
Sobre B.- Data i hora: 27/04/2022 – 10:00 h
B. Lloc: Secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre amb possibilitat de
retransmissió per mitjans electrònics
Motivadament podrà variar la data i s’anunciarà en el perfil del contractant ubicat a la
seu electrònica de www.copate.cat

