AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER.
Anunci sobre l’aprovació dels plecs i la licitació d’un contracte.
Per acord plenari de data 26 de març de 2015, es va aprovar el “Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la contractació, de les obres del projecte
“Investigació, consolidació i posada en valor del Castell de Cervià de Ter” mitjançant
procediment obert amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació i s’ha acordat
l’obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al
BOP de Girona i al perfil del contractant de l’Ajuntament, per la qual cosa s’anuncia la
convocatòria corresponent de la licitació, d’acord amb el que disposen els articles 142.1
i 159 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva publicació. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs ó reclamació que es
consideri convenient d’interposar.
A la vista de tot això, es procedeix a anunciar la contractació, amb els requisits que s’hi
assenyalen:
1-. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Cervià de Ter
2-. Objecte del contracte
a) Obra: Investigació, Consolidació i Posada en valor del Castell de Cervià de Ter
b) Termini d’execució : 6 mesos
3-. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris de valoració: adjudicació segons els criteris que es fixen a la clàusula
desena del plec de clàusules administratives particulars.
4-. Pressupost base de licitació: 321.116,99 euros. (IVA. inclòs)
5-. Garanties:
a) provisional: no s’exigeix
b) definitiva: 5% del preu d’adjudicació, amb l’IVA. exclòs
6-. Documentació i informació:
a) Perfil de contractant de l’Ajuntament de Cervià de Ter a : www.ddgi.cat/cervia
b) Ajuntament de Cervià de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 hores
7-. Requisits específics a acreditar pels licitadors:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional: veure
clàusula sisena del Plec de Clàusules administratives Particulars.
b) Classificació: Grup K, Subgrup 7
8-. Presentació d’ofertes:
a) Termini : 26 dies naturals a comptar des del següent al de la darrera publicació
d’aquest anunci en el BOP de Girona i al Perfil del Contractant.
b) Documentació a presentar: l’esmentada a la clàusula vuitena del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc presentació: Ajuntament de Cervià de Ter en horari d’atenció al públic.

9-. Obertura de les ofertes:
a) Oficines de l’Ajuntament de Cervià de Ter al C/ Priorat, 29
b) Data/ hora: a les 19:00 hores de següent dijous després de l’acabament del
termini de presentació de les proposicions.
10-. Altres informacions: veure el document descriptiu de condicions i plec de clàusules
administratives particulars.
11-. Despeses de publicitat : A càrrec de l’adjudicatari.
Cervià de Ter, 20 de març de 2015.
L’ALCALDESSA
Signat: Roser Estañol Torrent

