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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
ANUNCI sobre aprovació dels plecs d'un contracte mixt de subministrament i serveis.
La gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant resolució de data 13 d’octubre de 2014, ha aprovat
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la
contractació del per a la contractació subministrament i serveis de la museïtzació de l’Espai Gastronòmic del
Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre, ubicat a Deltebre
Els plecs s’exposen a informació pública pel termini de 20 dies (VINT DIES) hàbils a comptar de la publicació
d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article
277.1 del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas
de no presentar-se’n. El plec es pot consultar a la secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, situada al
carrer Barcelona, 152 de Tortosa, i al perfil del contractant de la SEU ELECTRÒNICA del web www.baixebre.cat
Simultàniament s’anuncia la licitació de l’actuació. Per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del
procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació,
conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Consell Comarcal del Baix Ebre
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Carrer Barcelona, 152
3) Localitat i codi postal: 43500 Tortosa
4) Telèfon: 977 44 53 08
5) Direcció d’ internet del perfil del contractant – Seu electrònica: www.baixebre.cat

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: mixt de subministrament i serveis
b) Descripció: Museïtzació de l’Espai Gastronòmica del Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix
Ebre
c) Lloc d’execució: Deltebre, carrer Estació, núm. 53
d) Termini d’execució: 3 mesos
e) Admissió de pròrroga: No

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació, no subjecte a
regulació harmonitzada
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c) Criteris d’adjudicació : clàusula 9a. plec de clàusules administratives

4. Pressupost base de licitació:
Preu total de licitació: 59.784,88 € (IVA inclòs)
Valor estimat de contracte: 49.409,00 €
Impost sobre valor afegit: 10.375,89 € (IVA 21%)

5. Garanties exigides.
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, exclós l’IVA.

6. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 21 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest
anunci al DOGC o al BOPT
b) Modalitat de presentació: presencial i correus
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: c/ Barcelona, 152
3. Localitat i codi postal: 43500 Tortosa
4. Direcció electrònica: secretaria@baixebre.cat
d) Admissió de millores: No

7. Obertura d’ofertes:
a) Lloc: Sala Delta de l’Ebre seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
b) Direcció: c/ Barcelona, 152
c) Localitat i codi postal: 43500 Tortosa
d) Data i hora: es publicarà al perfil del contractant de la SEU ELECTRÒNICA de www.baixebre.cat

8. Despeses de publicitat.
A càrrec de l’adjudicatari. Import màxim previst 1000,00 €

Tortosa, 14 d’octubre de 2014

Lluís Soler Panisello
President

(14.289.048)
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