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ANUNCI DE LA LICITACIÓ 

 
Aquesta actuació està cofinançada al 50 % pel FONS EUROPEU DE 

DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) 2014 -2020. 
 

De conformitat amb el Decret del President del Consell  Comarcal del Pallars 
Jussà del dia 14 de novembre de 2018, mitjançant aquest anunci s’efectua 

convocatòria de licitació, per tramitació ordinària, mitjançant procediment 
obert simplificat, per més d’un criteri d’adjudicació, per a l’adjudicació del 

contracte de l’obra “ Senyalització de la xarxa de senders per mantenir el 
reconeixement GEOPARC per part de la UNESCO, d’acord amb les 

següents especificitats: 
 

1. Entitat adjudicadora. 

 
a) Organisme: Consell Comarcal del Pallars Jussà 

b) Número d’identificació : 8102520002 
c) Dependència que tramita l’expedient:  Secretaria 

d) Tipus de poder adjudicador : Administració Pública 
e) Principal activitat del poder adjudicador : Serveis públics generals 

f) Número d’expedient: 343/2018 
 

2. Obtenció de documentació i informació. 
 

a) Entitat: Consell Comarcal del Pallars Jussà 
b) Domicili ( Seu)  : Soldevila, 18  

c) Localitat i codi postal: Tremp. CP:25620 
d) Codi NUTS : ES513 

e) Telèfon:    973 650187 

f) Fax: 973 652831 

g) Adreça electrònica : consell@pallarsjussa.cat 
h) Adreça d’Internet del perfil del contractant : 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pallarsjussa 
i) Data límit d’obtenció de documents i informació : De dilluns a divendres 

laborables i fins el dia que finalitzi el termini de presentació de les 
proposicions.  

Horari d’atenció : De 8 a 15 hores.   
 

3. Objecte del contracte. 
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a) Descripció de l’objecte: Contractació de l’obra “ Senyalització de la 

xarxa de senders per mantenir el reconeixement GEOPARC per 

part de la UNESCO “. 
b) Admissió de pròrroga : No 

c) Divisió en lots i número de lots : No 
d) Lloc de lliurament : Pallars Jussà 

 

e) Termini d’execució : El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada 
de 7 mesos. 

f) Codi CPV : 45233294-6 
g) Codi NUTS : ES513 

h) El calendari estimat serà aproximadament del mes gener de 2019 al mes 
juliol de 2019 ( ambdós mesos inclosos ).  

 
4. Tramitació i procediment. 

 
a) Tipus d’expedient : Obra. 

b) Tramitació: Ordinària.  
c) Procediment: obert simplificat, amb una pluralitat de criteris 

d'adjudicació. 
d) S’aplica un acord marc : No. 

e) S’aplica una subhasta electrònica : No. 

f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició : No. 
  

 5. Pressupost de licitació 
 

    El valor estimat del contracte és de 71.446,28  euros (IVA exclòs) 
  

 6. Admissió de variants : No.  
 

 7. Garanties 
 

     Provisional : No s’exigeix. 
     Definitiva : Per un import del 5% de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.   

         
8. Requisits específics del contractista 

 

El licitador haurà de complir les condicions següents: 
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a) Solvència econòmica i financera: 

 

 Mitjans:  
 

Volum anual de negocis en l’àmbit en que es refereix el contracte 
referint al millor dels tres últims exercici disponibles.  

 

El volum anual de negocis mínim exigible serà igual o superior al 
pressupost de licitació de l’obra amb l’IVA exclòs. 

 
Acreditació documental:  

 
Comptes Anuals i/o declaració de l’empresari indicant el volum de 

negoci global de l’empresa. 
 

 
b) Solvència professional o tècnica: 

 
 Mitjans: 

Relació de les principals obres de naturalesa similar al objecte del 
contracte, realitzats els darrers 3 anys: Indicant la tipologia d’obra, 

l’import, la data d’execució i el destinatari. 
 

La solvència mínima exigida serà la acreditació d’almenys de 1 
contracte de naturalesa i import similar (o superior) als que 

s’estableixen en aquesta licitació realitzat els  darrers 3 anys. 
     

Acreditació documental:  

Pel que fa a les obres en el sector privat cal una declaració responsable 

de l’empresari, acreditant la realització d’aquestes i pel que fa als 
serveis prestats en el sector públic, cal aportar els certificats expedits 

per l’òrgan competent.     
     

  
c) Objecte social 

 
L’objecte social de l’empresa haurà d’incloure alguna de les següents 

activitats: Prestació de serveis d’enginyeria general o enginyeria forestal, 
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consultoria en l’àrea mediambiental, fabricació e instal·lació de elements de 
senyalització, obres de senyalització en entorns forestals. 

També s’admetrà  qualsevol altre objecte de caràcter similar als 
anteriorment definits. 

 
9. Condicions particulars per a l’execució del contracte : Si 

 

10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE : No 
 

11. Presentació de les ofertes. 
 

a) Data límit de presentació: 30 dies naturals a comptar des del dia de la 
publicació de l’anunci de licitació en la Plataforma de contractació pública 

de la Generalitat i al Perfil del contractant del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 

    Aquest termini s’anunciarà al Perfil del contractant:         
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pallarsjussa. 

 

b) Presentació de les ofertes : Presentació electrònica 

 
 

12. Obertura de proposicions  
 

a) Entitat : Consell Comarcal del Pallars Jussà 
b) Lloc : c) Soldevila, 18. Tremp 

c) Data : S’anunciarà al Perfil del contractant 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pallarsjussa 

d) Hora : S’anunciarà al Perfil del contractant 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pallarsjussa 

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les 

proposicions és públic 
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta : 2 

mesos a comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes. 
 

 
13. Altres informacions: Les previstes als Plecs de clàusules administratives 

particulars i tècniques. 
 

14.- Recurs  
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a) Òrgan competent en procediments de recurs : Consell Comarcal del 

Pallars Jussà. 

b) Adreça : Soldevila, 18 . Tremp. CP:25620 
c) Termini per presentar el recurs :  

    Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot 
d’interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu de Lleida, en el termini  de dos mesos a comptar des del 

dia següent a la seva notificació. 
    Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 

reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un més 
des del dia següent a la seva notificació i qualsevol altre recurs, 

reclamació etc en defensa dels interessos del recurrent. 
 

 
Tremp, Pallars Jussà, 14 de novembre de 2018 

 
 

 
 

 
Constantí Aranda Farrero 

President 
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