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La Junta de Govern del Consell Comarcal de la Terra Alta, en sessió d’11 de febrer de
2021, ha aprovat els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’actuació
“Instal·lació de plaques fotovoltaiques, millora de la instal·lació d’enllumenat i dels
sistema de calefacció a la Seu del Consell Comarcal”. Alhora s’inicia el procés de
licitació, si bé supeditat a l’aprovació definitiva dels esmentats plecs.
Codi d'expedient:
8103790004-2021-0000064
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Contracte d’obra
Procediment d'adjudicació:Obert simplificat abreujat

CPV
45261215- Revestiment de cobertes amb plaques solars
09330000- Energia solar
09331000- Plaques solars
09331200- Mòduls solars fotovoltaics
09332000- Instal·lació solar
45232141. Treballs relacionats amb la calefacció
45331110. Treballs d’instal·lació de calderes
Descripció de la prestació: Obres de millora de l’eficiència energètica i de serveis a
l’edifici de la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, i la instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques.
Pressupost de licitació: 49,083,72 € de base i 10,307,58 € d’impost sobre el valor
afegit, actualment al tipus del 21%.

Durada del contracte:
Termini d’execució de la instal·lació: dos mesos, a comptar des de la data de l’acta de
comprovació del replanteig.
Durada del manteniment de la instal·lació: dos anys, a comptar des de l’acta de
recepció de la instal·lació.

Àmbit geogràfic: Terra Alta

Termini de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la
publicació de l’anunci de licitació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Neus Sanromà Samper - DNI ** (SIG) el dia 02/03/2021 a les 09:10:00

Valor estimat del contracte: 49,083,72 €, sense IVA

Tramitació electrònica: Sí (presentació de les ofertes mitjançant Sobre Digital)

Contracte harmonitzat: No
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Es preveuen modificacions als plecs: No

Gandesa, a la data de la signatura electrònica
La Presidenta,

Neus Sanromà i Samper
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