ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb la resolució dictada per l'Alcaldia en data 31 de març de 2021,
mitjançant aquest anunci s’efectua la licitació del contracte d'obres per a l'arranjament i
millora de diversos camins rurals al terme municipal de Godall, de conformitat amb les
dades següents:
Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació
Organisme: Ajuntament de Godall (ESP4306900D)
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Exp.:3045/2021
Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Ajuntament de Godall.
Domicili: Plaça Mare Teresa Blanch, 8
Localitat: Godall (43516).
Telèfon: 977738018
Adreça d’internet del Perﬁl del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecoﬁn_pscp/AppJava/perﬁl/Godall
Objecte del contracte:
Tipus: Contracte administratiu d'obres.
Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és la realització de les obres
d'arranjament i millora de camins rurals compreses en el projecte “Obres
d'inversió per a la reposició de diversos trams de camins municipals afectats pels
temporals (camí de la Vinya de Sancho i camí de Morralles)".
CPV: 45233100-0: Treballs de construcció d'autopistes i carreteres.
Divisió per lots i números de lots/unitats: Dividit en dos lots, amb pressupost base
de licitació de 32.114,56 euros IVA inclòs i 20.517,34 euros IVA inclòs. Es pot
presentar oferta per tots els lots.
Lloc d’execució: Godall 43516.
Procediment i tramitació:
Procediment: Obert simpliﬁcat (159.6 LCSP). Tramitació: ordinària.
Pressupost de licitació:
El valor estimat del contracte és 43.497,44€
El pressupost base de licitació és de 52.631,90€.
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Garanties exigides:
Provisional: No es requerirà.
Deﬁnitiva: No es requerirà.
Admissió o prohibició de variants:
No s’admeten variants en aquest contracte.
Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
Data límit de presentació: Deu dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci
(20-04-2021).
Modalitat de presentació: A través de la plataforma e-Licita.
Subhasta electrònica: No procedeix.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a
l’adjudicació del contracte.
S'acceptarà facturació electrònica: Si.
Forma de pagament: Transferència bancària.

El Decret d'Alcaldia d'aprovació de l'expedient i obertura de la licitació posa ﬁ a la via
administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que s’ha d’interposar
davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de
recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant el mateix òrgan que ha
dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden
interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

Godall, a data de la signatura electrònica.
El secretari,

Salvador Vila Pastor
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