ANUNCI DE LICITACIÓ PER LA RECOLLIDA , TRANSPORT I APLICACIÓ AL SÒL
DELS FANGS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS:
Es convoca la licitació del contracte de serveis , amb les condicions que seguidament
s’expressen:
1.Entitat adjudicadora.
a)Administració local: Ajuntament de Llardecans.
b)Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1.Entitat: Secretaria.
2: Domicili: Plaça dels Arbres 1.
3.Localitat i codi postal: Llardecans , 25186.
4. Telèfon 973130201.
5. Correu electrònic: secretaria@llardecans.cat
6. Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/oc_ES/cap.pscp?ambit=
5&keyword=llardecans&reqCode=viewDetail&idCap=3329147
2.Objecte del contracte.
a) Tipus: Contracte de serveis.
b) Descripció de l’objecte: Servei de recollida, transport i aplicació al sòl dels fangs de
depuració d’aigües residuals.

c) Codi CPV: 90513600-2 “Servicios de retirada de lodos”.
d) Lloc d’execució: Llardecans.
e)Termini d’execució: 2 mesos
f) Admissió de pròrroga: No.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària.
b)Procediment: Obert simplificat sumari.
c)Criteris d’adjudicació: Preu.
4.Pressupost base de la licitació.
Valor estimat del contracte: 31.575,44 euros.
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 38.206,28 euros.
5. Lot.
No es preveuen.
6. Garanties exigides.
No s’exigeixen.
7. Requisits específics del contractista.
a) Capacitat i habilitació professional: s’acredita amb la inscripció al ROLECE o el
corresponent de la CCAA , o en el seu defecte RELI.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: No es requereix.
8.Presentació de les ofertes.

a)Data límit de presentació: 10 dies hàbils des de la publicació de l’anunci de licitació
en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
b) Modalitat de presentació: Telemàtica.
c) Mitjà de presentació: e-licita ( perfil del contractant).
d) Idiomes: oficials a Catalunya.
9. Obertura de les ofertes.
L’obertura es durà a terme per la unitat tècnica a traves de la Plataforma de
contractació del sector públic al finalitzar el termini de presentació d’ofertes. No es
celebrà acte públic d’obertura d’ofertes.
10.Recursos.
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació , d’acord amb l’article
44 de la LCSP , els anuncis de licitació , els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació , determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims ; els acords d’adjudicació del contracte ; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP
, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu , és gratuït per als recurrents , es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic , prèviament o
alternativament , a la interposició del recurs contenciós administratiu , de conformitat
amb la Llei 29/1998 , de 13 de juny , reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa , es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial Decret 814/2015 , d’11 de setembre , pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Contra els actes
susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris.

Llardecans ,21 de juliol de 2021.
L’alcaldessa.-

