Anunci
De conformitat amb l'acord de la Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per
mitjà del present anunci s'efectua la convocatòria pel procediment obert, tramitació ordinària,
per a l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei “Estudi d’anàlisi de mercat
d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la
Ribera d’Ebre”, conforme a les dades següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació (Perfil del Contractant):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15534119&
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l'objecte: Contracte per a la prestació de la redacció d’un Estudi d’anàlisi de
mercat d’alternatives productives per a la diversificació de cultius del sector de la fruita dolça
a la Ribera d’Ebre.
c) Lloc: Ribera d’Ebre.
3. Durada del contracte
Termini: des del 20 de març de 2019 fins al 30 de novembre de 2019.
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris d’adjudicació.
5. Pressupost base de licitació
El valor total estimat per l’execució del contracte durant l’any 2019 ascendirà a 26.500,00
euros, IVA inclòs.
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6. Valor estimat del contracte
El valor total estimat per l’execució del contracte durant l’any 2019 ascendirà a 21.900,83
euros, IVA exclòs.
7. Garanties
Provisional. No s’exigeix.
Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació.
8. Presentació d’ofertes
a) Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la
publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
b) Lloc de presentació: de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació
d'ofertes del següent Perfil de contractant de la Plataforma de contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=15534119&
9. Criteris de valoració de les ofertes
Els previstos al Plec de prescripcions tècniques.
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