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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO GATA DE GORGOS 

12560     CONCURSO DE IDEAS PARA LA "ADECUACIÓN DE LA ZONA VERDE DE LES SORTS" EN GATA DE 

GORGOS 

 

Atès que l'Ajuntament de Gata de Gorgos té la intenció de dur a terme el Concurs 
d'Idees per a l' ADEQUACIÓ DE LA ZONA VERDA DE LES SORTS, es convoca el 
concurs a fi de seleccionar la millor idea; essent el premi del concurs 3.000,00 euros. 

Per això es concedeix un termini de 45 dies naturals, des de la publicació del present 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Alacant, perquè durant aquest termini es 
presenten les propostes de projectes per aquelles persones que estiguen 
interessades, en virtut de les bases que es recullen: 

1 Entitat adjudicadora 

a) Organisme: AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS.. 

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretària. 

c) Núm. d’expedient: 903/2014 

2 Objecte del contracte 

a) Descripció de l’objecte: Concurs d'Idees per a l' ADEQUACIÓ DE LA ZONA VERDA 
DE LES SORTS. 

b) Termini d’execució: no procedeix 

3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

a) Tramitació: ordinària. 

b) Procediment: obert. 

c) Forma: pluralitat de criteris. 

4 Pressupost base de licitació: Premi únic de 3.000,00 euros (deduccions i impostos 
inclosos) 

5 Valor estimat del contracte:Premi únic de 3.000,00 euros (deduccions i impostos 
inclosos) 

6 Garanties 

a) Provisional: No s'en demana. 

b) Definitiva:No s'en demana. 

7 Obtenció de documentació i informació 

a) Entitat: AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS 

b) Domicili: Carrer de la Duquessa d'Almodóvar, número 3 – 03740 Gata de Gorgos. 
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c) Telèfon: 96 5756 089 

Fax: 96 5756 635 

Email: secretaria@gatadegorgos.es 

8 Requisits específics del contractista 

8.1 Classificació empresarial: no es requereix classificació. 

8.2 Acreditació de la solvència econòmica, financera tècnica i professional: Detallat en 
el plec. 

8.3 Codi CPA: 86711-86741 

8.4 Codi CPV 71400000-2 

9 Presentació d’ofertes 

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del 45é dia comptat a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al BOP d'Alacant. Si el termini finalitza en 
dissabte o festiu, es considerarà prorrogat fins al dia hàbil següent. 

b) Documentació que cal presentar: Es detalla en el plec. 

c) Lloc de presentació: Veure el punt 7. 

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En 
aquest cas caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus, 
acreditar que la imposició s’ha efectuat abans de l’hora fixada com a límit en la 
presentació d’ofertes i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant un fax o un telegrama durant el mateix dia. 

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: No 
procedeix. 

e) Admissió de variants: no s’admeten variants. 

10 Criteris d’adjudicació: detallat en el plec. 

 

A Gata de Gorgos, a 20/juny/2014. 

L'Alcaldessa, 

Signatura : María Teresa Signes Caselles. 
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