Ajuntament de Cervià de Ter
C/Priorat,29. 17464 Cervià de Ter
Telèfon: 972 49 61 01 Fax: 972 49 67 68
E-mail: ajuntament@cerviadeter.cat Web: www.ddgi.es/cervia

Anunci sobre adjudicació d’un contracte d’obres.
1-. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Cervià de Ter
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2-. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Investigació, consolidació i posada en valor del Castell de

Cervià de Ter”
Lloc d’execució: Cervià de Ter.

3-. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Amb publicitat.
4. Pressupost base de la licitació
Import del contracte: 265.385,95 euros.
Import de l’IVA: 55.731,04 euros
5. Adjudicació
Data: 21/05/2015
Contractista: NARCIS MATAS, S.L.
Nacionalitat: Espanyola.
Import de l’adjudicació: 263.385,95 euros
Contra l’anterior acord que és definitiu en via administrativa poden interposar-se de forma
optativa i no simultània un dels següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què rebeu la present notificació,
amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb el
que determinen els articles 116 i 117 del mateix text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta
resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de
reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per
silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa
administrativa en el termini de sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació davant els
Jutjats contenciosos administratius de...
Cervià de Ter, 4 de juny de 2015.
L’Alcaldessa

Roser Estañol Torrent.

Empreses puntuades i valoració:
Narcís Matas, SL
EUROCATALANA Obres i Serveis SL
Construccions BERAVI, S.L.
ARCADI PLA, S.A.
Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà, S.L
Rècop, Restauracions Arquitectòniques SLU
ARGON INFORMÀTICA, S.A.
TEYCO,S.L.
.
VORACYS, S.L
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