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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
ANUNCI sobre aprovació de plecs i licitació d'un contracte d'obres GR92.
El President del Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant resolució de data 6 d’agost de 2015, ha aprovat
inicialment el projecte tècnic, el plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres
“ARRANJAMENT DEL GR-92 ENTRE ELS MUNCIPIS DE L’AMPOLLA I L’AMETLLA DE MAR”. L’expedient es tramita
amb caràcter d’urgència.
El projecte s’exposa al públic per un termini de 15 dies (QUINZE DIES) hàbils a comptar de la publicació
d’aquest anunci al DOGC i al BOPT a fi que es puguin presentar reclamacions.
Els plecs s’exposen a informació pública pel termini de 10 dies (DEU 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, per a l'adjudicació del contracte d'obres, 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 / Turisme
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: obres
b) Descripció: Arranjament del GR92 al seu pas pels termes municipals de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i el
Perelló
c) Lloc d’execució: municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i el Perelló
d) Termini d’execució: data límit 30 d’octubre de 2015
e) Admissió de pròrroga: No

3. Tramitació i procediment:
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a) Tramitació: urgència
b) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada
c) Criteris d’adjudicació : vegeu clàusula 9a. del plec de clàusules administratives particulars publicat al perfil
del contractant de la pàgina web www.baixebre.cat

4. Pressupost base de licitació:
Preu base: 90.616,68 €
IVA: 19.029,50 €
Total: 109.646.18 €

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: El 20è dia natural posterior a la data de la darrera publicació d’aquest anunci al
DOGC o al BOPT. Si fos festiu es traslladarà al següent dia hàbil. La data concreta es publicarà al perfil del
contractant www.baixebre.cat
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

7. Obertura d’ofertes:
a) Lloc: 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. Despesa màxima exigible 1.000,00 €.

Tortosa, 6 d’agost de 2015
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Daniel Andreu Falcó
President

(15.219.003)

Signat electrònicament per Pefil del Contractant
Date: 2015.08.12 11:24:00 GMT+01:00
Raó: Aprovant la publicaciï¿½ del document
Lloc: Tarragona
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