ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2021, pel
qual es va aprovar l’expedient de contractació de la redacció del Projecte dels
Habitatges Senior.
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: Consell Comarcal de la Terra Alta
Adreça: Carrer Povet de la Plana, 4, Gandesa 43780
Telèfon i fax: 977420018/977420395
Adreça electrònica: consellcomarcal@terra-alta.cat
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=15753144
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: L‟objecte d’aquest plec consisteix en establir els pactes i
condicions definidors dels drets i obligacions que han de regir la preparació,
adjudicació, desenvolupament, efectes i extinció del contracte administratiu de serveis
consistent en els serveis de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del
Projecte Executiu per la Construcció i Rehabilitació de diferents immobles per
Habitatge accessible per a gent gran a la Terra Alta.
CPV: 71240000-2
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat
Criteris d'adjudicació: si
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 121.000,00€, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte: 100.000,00 €

5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5% del preu base d’adjudicació
6. Durada del contracte:
Durada: un mes
Pròrroga: no
7. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 10 dies naturals des de la publicació
en el perfil.
8. Requisits específics del contractista.
Els fixats als Plecs
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci
de licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 13ena.
Lloc de presentació: Seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, a l’adreça indicada en
aquest anunci dins de la licitació corresponent a aquest anunci,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=15753144
Gandesa, a la data de signatura electrònica
La Presidenta

