Contractació Obra
“MANTENIMENT CAMINS MUNICIPALS 2020”
Expedient: 91-20

Procediment: Contracte Menor 8/20
Licitació pública

Ajuntament de
La Granja d’Escarp

ANUNCI

Per Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2020, i atès que no s’ha presentat cap oferta en la
licitació oberta, es declara deserta la licitació per l’execució de les obres d’execució dels
documents tècnics “Memòria per a la millora i adequació de camins i aparcament
municipal amb àrid reciclat” i “Memòria tècnica per a l’actuació de manteniment de
cinc camins municipals del terme municipal de La Granja d’Escarp”.
.
Igualment s’acorda sol·licitar ofertes per a l’adjudicació mitjançant CONTRACTE MENOR,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de La Granja d’Escarp
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 91-20
2. Objecte del contracte.

3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: CONTRACTE MENOR
4. Tipus de licitació:
Import de licitació: 37.132,96 €
Impost sobre valor afegit (IVA): 7.797,92 €
Valor estimat TOTAL del contracte: 40.588,96 € (SENSE IVA)
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5%
Garantia complementaria: No hi ha
6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 973 782 198.
Fax: 973 782 012
Correu electrònic: secretaria@granjaescarp.ddl.net
Web municipal (perfil del contractant):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=1419538

Plaça Major, 3 – 25185 LA GRANJA D’ESCARP (Segrià)
Tel. 973 782 198 – Fax 973 782 012
e-mail: ajuntament@granjaescarp.ddl.net – pàg. web: www.granjaescarp.ddl.net
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Descripció de l’objecte: Les obres consisteixen en l’execució de les actuacions dels documents tècnics
“Memòria per a la millora i adequació de camins i aparcament municipal amb àrid reciclat” i
“Memòria tècnica per a l’actuació de manteniment de cinc camins municipals del terme municipal
de La Granja d’Escarp” consistents en l’actuació de millora i arranjament dels camins municipals.

7. Requisits específics del contractista.
El licitador haurà d’acreditar la condició de gestor autoritzat i inscrit al registre de Gestors i
posseir el marcatge CE en vigor de l’àrid reciclat a subministrar, d’acord amb el previst a la
subvenció TES/1373/2019.
8. Criteris d'adjudicació:
Oferta econòmica
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 20 de juny.
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci
previ d’aquest fet, mitjançant fax, al número 973 782 012 o al correu electrònic
secretaria@granjaescarp.ddl.net
10. Obertura de les ofertes.
Entitat: Ajuntament de La Granja d’Escarp.
Domicili: Plaça Major, 3
Localitat: La Granja d’Escarp
Data: 25 de juny.
Hora: 10:00 h.
11. Altres informacions:
12. Despeses d’anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari
serà d’un màxim de 1.500 €.
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La Granja d’Escarp,
L’alcalde, en la data de la signatura

