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ANUNCI LICITACIÓ 
 
 

De conformitat amb l’acord de Ple del passat dia 3 de juliol,  pel qual  es va aprovar l’expedient de 
contractació del projecte “Reparació de les cobertes del local social d’Scala Dei”. 
 
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a 
l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent detall:  
 
1. Entitat adjudicadora. 
Organisme: Ajuntament de La Morera de Montsant 

NUTS: ES514 
Adreça: Plaça Priorat, núm. 6 – 43361 La Morera de Montsant 
Telèfon i fax: 977 827 112 
Adreça electrònica: aj.morera@altanet.org 
Ubicació URL Perfil de contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/AJLAMORERA 
 
2. Objecte del contracte. 
L’objecte del contracte es l’execució de les obres descrites en el projecte “Reparació de les 
cobertes del local social d’Scala Dei”.  
CPV: 45220000-5 Obres d'Enginyeria i Treballs de Construcció 

 
3. Tramitació i procediment. 

Tramitació: ordinària  
Procediment: obert simplificat 
Criteris d'adjudicació: Millor qualitat preu  
 
4. Tipus de licitació: 
Pressupost de licitació:49.918,30 € (iva inclòs) 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 49.918,30 € (iva inclòs) 
 
5. Règim de Garanties: 
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l'IVA 
 
6. Durada del contracte:  
El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos o la que hagi proposat l’empresa 
adjudicatària, si fos menor i hagués estat acceptada per l’òrgan de contractació, a comptar des de 
la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  

 
L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà el dia i hora que assenyalin els directors de 
l’obra, data que no podrà ser superior a un mes des de la formalització del contracte, excepte 
supòsits excepcionals justificats.  
 
El retard en aixecar l’acta de comprovació de replanteig , imputable al contractista, pot ser 
sancionada per l’Ajuntament, d’acord amb la clàusula quaranta-dosena d’aquest Plec, i si supera 
els dos mesos donarà lloc a la rescissió del contracte, amb pèrdua de la garantia definitiva i sense 
perjudici de les responsabilitats que se’n puguin derivar.  
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El contracte no admet pròrrogues.  
 
7. Obtenció de documentació i informació. 
Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 dies naturals des de la publicació en el perfil. 
 
8. Requisits específics del contractista. 
Clàusula onzena del PCAP. 
 
9. Criteris d'adjudicació:  
Clàusula dissetena del PCAP. 
 
10. Presentació de les ofertes. 
Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació 
en el perfil de contractant. 
 
Documentació a presentar: La prevista a les clàusules quinzena i setzena dels PCAP 
 
Lloc de presentació: Les proposicions s’hauran de presentar, necessàriament, en format 
electrònic, mitjançant l’eina Sobre digital 2.0, en l’enllaç de la licitació corresponent al present 
contracte que figura en el perfil del contractant de l’Ajuntament de la Morera de Montsant integrat 
a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya (clàusula setzena PCAP). 
 
La Morera de Montsant, al dia de la signatura electrònica 
 
Fina Palomar Torrente 
Alcaldessa 
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