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Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments
Exp. 8004330008-2019-0011655

Nota per als licitadors
El passat 18 de març de 2020 es va suspendre l’obertura del sobre
electrònic tres (criteris adjudicació avaluables de forma automàtica) del
contracte de les Obres per a la construcció d’una Estació Depuradora
d’Aigües Residuals al Castell-Monestir d’Escornalbou (FEDER), en
compliment del Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Vista la modificació introduïda a la lletra d) de l'apartat 4 de l'article 159 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, pel
Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents
complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, que elimina
l'exigència que l'obertura dels sobres tingui lloc en tot cas mitjançant acte
públic, quan es prevegi que en la licitació puguin emprar-se mitjans
electrònics, us comuniquem que el proper dia 30 d’abril, dijous, a les
10.00 hores, a la Sala Virtual de Serveis Interns d’aquesta Diputació, es
procedirà a l’obertura dels sobres tres (criteris adjudicació avaluables de
forma automàtica), del procediment obert simplificat de les Obres de
construcció d'una depuradora d'aigües residuals al Castell-Monestir
d'Escornalbou pel Projecte "operació Baronia d'Escornalbou“, cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020,
objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 6
Tarragona, 28 d’abril de 2020
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