CONTRACTACIÓ
Tel. 977 253 402
Fax 977 227 302
Rambla del President Lluís Companys, 12 - 14
43005 Tarragona
contractació@base.altanet.org

EDICTE

El president de BASE Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació
de Tarragona, va aprovar, en data 24 de novembre de 2008, els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de
regir el contracte de serveis pels treballs de camp i gestió cadastral de béns
immobles.
De conformitat amb allò que estableix l’art. 277 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, s’exposa al públic els esmentats plecs pel termini de vint dies, a la
secretaria de l’organisme autònom, perquè es puguin formular reclamacions,
que seran resoltes pel mateix òrgan de contractació. Així mateix s’anuncia la
licitació, si bé s’ajornarà en el supòsit que es presentin reclamacions contra els
plecs reguladors fins la seva resolució.
ANUNCI (2008/25-jbv)
de BASE - Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de
Tarragona, sobre la licitació del contracte de serveis pels treballs de camp i
gestió cadastral de béns immobles.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: BASE-Gestió d’Ingressos.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de contractació
c) Número d’expedient: 58/2008/S-C
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Treballs de camp i gestió cadastral de béns
immobles.
b) Descripció per lots i número:-.
c) Lloc d’execució: Província de Tarragona.
d) Termini d’execució o data límit de lliurament (mesos): 12 mesos.
3.
a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Negociat.
Forma: Més d’un criteri de valoració.

4. Pressupost base de licitació. CENT TRETZE MIL SIS-CENTS
VUITANTA (113.680,00) euros.
Base: NORANTA-VUIT MIL (98.000,00) euros
IVA (16%): QUINZE MIL SIS-CENTS VUITANTA (15.680,00) euros.
5. Garantia Provisional: MIL NOU CENTS SEIXANTA (1.960,00) euros.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: BASE-Gestió d’Ingressos.
b) Domicili: Rambla del President Lluís Companys, 12.

c)
d)
e)
f)

Localitat i codi postal: Tarragona 43005.
Telèfon: 977 25 34 00 – 977 25 34 02.
Telefax: 977 22 73 02.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 5 de gener de 2009.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació, si s’escau: (grups, subgrups i categoria):-.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
S’indica a la clàusula quarta del plec de clàusules administratives
particulars.
8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 5 de gener de 2009 a les 14.00 hores.
b) Documentació que cal presentar: S’indica a la clàusula desena del plec
de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: BASE-Gestió d’Ingressos.
1. Entitat: BASE-Gestió d’Ingressos.
2. Domicili: Rambla del President Lluís Companys, 12.
3. Localitat i codi postal: Tarragona 43005.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 3
mesos.
e) Admissió de variants: No s’admeten.
f) Si s’escau, nombre previst (o nombre màxim i mínim) d’empreses a les
quals es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restringit):-.
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: BASE – Gestió d’Ingressos.
b) Domicili: Col·legi d’advocats de Tarragona –C/ Enric d’Ossò,1 pb.
c) Localitat: Tarragona.
d) Data: 13 de gener de 2009.
e) Hora: 10.00 hores.
10. Altres informacions.
RECURSOS: Contra la present convocatòria, que és definitiva en la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent de la seva publicació.
11. Despeses anuncis.
A càrrec de l’adjudicatari fins a un import màxim de 1.000,00 euros.
12. Data de tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea:-.
13. Si s’escau, portal informàtic o pàgina web on constin les informacions
relatives a la convocatòria on es poden obtenir els plecs: www.base.cat.
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