
 
 A N U N C I 
 
 
 
El Ple del Consell Comarcal de les Garrigues, en la sessió ordinària realitzada el 24 de 
juliol de 2008, va aprovar el Plec de condicions economicoadministratives que ha de 
regir la contractació per al subministrament de contenidors, cubells i bosses 
compostables de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, 3a. 
fase, el qual Plec s'exposa al públic durant un termini de vuit dies perquè s'hi puguin 
presentar les reclamacions i al·legacions que s'estimin oportunes. 
 
Simultàniament, s'anuncia la licitació per a la contractació del subministrament, si bé  
condicionada al que disposa l'article 122.2 del RDL 781/86, de 18 d'abril. 
 
1. Entitat adjudicatària: 
 
a) Organisme: Consell Comarcal de les Garrigues 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria 
 
2. Objecte del contracte: 
 
a) Tipus de contracte: subministre 
b) Descripció de l'objecte: subministrament de contenidors, cubells i bosses 
compostables de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, 3a. 
fase 
c) Termini d'execució: 1 mes 
 
3.Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: 
 
a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: obert 
c) Forma: procediment negociat amb publicitat 
 
4. Pressupost base de la licitació: 
 
Import total: 76.378,11 €, IVA inclòs 
 
5. Garanties: 



La garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació 
6. Obtenció de documentació i informació: 
a) Entitat: Consell Comarcal de les Garrigues. 
b) Domicili: av. Francesc Macià, 54. 
c) Localitat i codi postal: les Borges Blanques (25400) 
d) Telèfon: 973-142658  Fax: 973-140106  Web: http://www.ccgarrigues.com 
 
7. Característiques del subministrament: 
Les establertes en el Plec de condicions 
 
8. Requisits del contractista: 
Els establerts en el Plec de condicions. 
 
9. Presentació d'ofertes: 
a) Data límit de la presentació: 15 dies a comptar des del següent al de la darrera  
publicació d'aquest anunci en el BOP i en el DOG. 
b) Documentació que s'ha de presentar: la que es detalla en el Plec de condicions 
c) Lloc de presentació: Secretaria del Consell, de 9 a 14 hores 
 
11.Obertura de pliques: 
L'obertura de pliques tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal, a les 13 hores del  dia 
hàbil següent, excloent el dissabte, al de la finalització del termini per a la presentació 
de propostes. 
 
12. Proposta d'adjudicació: 
La proposta d'adjudicació del contracte es realitzarà a les 13 hores del 8è. dia hàbil 
següent a l'acte de l'obertura de pliques. Si el termini finalitza en dissabte, l’acte es 
realitzarà el dilluns següent.  
 
13. Despeses dels anuncis: 
Les despeses de publicació dels anuncis són a càrrec del contractista adjudicatari. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Josep Lluís Balsells i Balsells 
President 
 
Les Borges Blanques,   30 de gener de 2008 


