Entitat Municipal
Descentralitzada
de Campredó
ANUNCI
Mitjançant el qual es fa pública la licitació del següent contracte:

«Obres al CAMÍ VELL DE CAMPREDÓ A TORTOSA»
- 1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: EMD de Campredó.
b) Tipus de poder adjudicador: administració Pública
c) Principal activitat del poder adjudicador: administració Local
d) Número d'expedient: 2021-CAM-C0201-000005
- 2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: EMD de Campredó.
b) Domicili: Rafael Escardó i Valls, s/n.
c) Localitat i codi postal: Campredó CP: 43897
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977597050
f) Adreça electrònica: info@campredo.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
La de finalització del termini de presentació de proposicions.
i) Horari d’atenció: matins, de dilluns a divendres,
d’11:00 a 14:00 hores
dimarts i dijous tarda,
de 17:00 a 9:00 hores.
- 3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució d’obres al CAMÍ VELL DE CAMPREDÓ A TORTOSA
segons les previsions de la corresponent memòria valorada.
b) Lloc d'execució: Campredó
c) Termini d'execució: Un mes
d) Codi CPV:45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
- 4 Tramitació i procediment
a) Tipus de contracte: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat i sumari
- 5 Pressupost de licitació
Import net, IVA exclòs: 57.679,74 €
IVA 21 %:
12.112,75 €
Import total, IVA inclòs: 69.792,49 €
Valor estimat del contracte: 57.679,74 € sense IVA
- 6 Admissió de variants: No
- 7 Garanties: provisional: no; definitiva: no.
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- 8 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no s’exigeix.
b) Solvència: exempció de l'acreditació.
- 9 Criteris d’adjudicació:
S'estableix com únic criteri d'adjudicació el preu ofert per la realització del contracte.
- 10 Condicions d’execució del contracte:
Les establertes al plec de clàusules administratives particulars i en el projecte d’execució de les obres.
- 11 Presentació de les ofertes
a) Data i hora límit de presentació: 28/01/2022; 22:00 h.
b) Documentació que cal presentar: Declaració responsable i oferta econòmica.
c) Presentació d’ofertes: Exclusivament presentació electrònica mitjançant certificat
digital emprant l'eina “Sobre digital” utilitzant l'enllaç previst en l'anunci de la licitació publicat en el perfil del
contractant de l'EMD integrat en la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.
- 12 Obertura de proposicions
A partir de les 24 hores posteriors a la data i hora límit del termini per a la presentació de l’oferta. No se
celebrarà acte públic
Campredó, 14 de gener de 2022
El President de l’EMD

Damià Grau i Arasa
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