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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE
ANUNCI sobre aprovació de plecs i contractació del servei de tractaments aeris de control del mosquit al
Delta de l'Ebre.
La Comissió de Govern del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, mitjançant acord de data
2 de febrer de 2017, en exercici de les funcions previstes per les bases d'execució del pressupost, ha aprovat el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la
contractació del servei de tractaments aeris del mosquit del Delta de l'Ebre.
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 Consorci, situada a la Pl. Lluís Companys s/n
d'Amposta (seu del Consell Comarcal del Montsià) , i al perfil del contractant de la SEU ELECTRÒNICA del web
www.baixebre.cat i del web www.montsia.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:
a) Organisme: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre
b) Dependència que tramita l' expedient: Secretaria / Àrea de salubritat pública
c) Obtenció de documentació i informació:
c1) Dependència. Secretaria / Àrea de salubritat pública
c2) Domicili. Pl. Lluís Companys, s/núm.
c3) Localitat i codi postal. 43870 AMPOSTA
c4) Telèfon. 977 70 70 45
c5) Correu electrònic. secretaria@copate.cat
c6) Adreça d' Internet del perfil del contractant: www.baixebre.cat i www.montsia.cat
c7) Data límit d'obtenció de documentació e informació. Fins el límit de presentació d'ofertes
d) Número d' expedient. SER02/2017

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus Contracte de serveis
b) Descripció: Avioneta per a l'aplicació de tractaments aeris de control del mosquit al Delta de l'Ebre.
c) Lloc d' execució: Delta de l'Ebre

3. Tramitació i procediment:
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a) Tramitació. Urgent
b) Procediment. Obert,
c) Criteris d' adjudicació: Vegeu plec de clàusules administratives

4. Valor estimat del contracte:
99.990,00 € + 9.999,00 € d'IVA, que fa un total de 109.989,00 €

5. Pressupost base de licitació:
99.990,00 € + 9.999,00 € d'IVA, que fa un total de 109.989,00 €

6. Garanties exigides.
Provisional: No s'exigeix
Definitiva: 5% import d'adjudicació

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No s'exigeix
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Vegeu plec de clàusules

8. Presentació d' ofertes
a) Data límit de presentació: 8 dies naturals posteriors a la darrera publica de l'anunci en el BOPT o en el
DOGC
b) Modalitat de presentació: Presencial / correus
c) Lloc de presentació:
c1) Dependència. Secretaria / Àrea de salubritat pública
c2) Domicili. Pl. Lluís Companys, s/núm.
c3) Localitat i codi postal. 43870 AMPOSTA
4. Adreça electrònica: secretaria@copate.cat

9. Obertura d' ofertes:
Es farà pública en el perfil del contractant

Amposta, 3 de febrer de 2017

Francesc Gas Ferré
President

(17.037.104)

Signat electrònicament per Perfil del Contractant
Date: 2017.02.10 10:33:08 GMT+01:00
Raó: Aprovant la publicaciï¿½ del document
Lloc: Tarragona
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