Llei 9/2017 LCSP. Procediments per quanties i termini mínim de licitació (dies naturals)
El terminis dels procediments harmonitzats (SARHA) es comptabilitzen des de que s’envia l’anunci a l’oficina de publicacions del DOUE. Els contractes no subjectes a regulació
harmonitzada (NO SARHA) es comptabilitzen des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil de contractant.
TIPUS DE CONTRACTES
PROCEDIMENTS
D’ADJUDICACIÓ

Contracte menor

OBRES

SUBMINISTRAMENTS

< 40.000,00€

<15 .0 00,00€
<50.000,00€*****

CONCESSIONS
D’OBRES I SERVEI

SERVEIS

<15.0 00,00€
<50.000,00€*****

< 40.000,00€****
-

Obert simplificat

<= 2.000.000,00€

20dies

<= 100.000,00€

15dies

<= 100.000,00€

15dies

Obert simplificat
abreujat

<80.000,00€

10d. hàbils

<35.000,00€

10d. hàbils
(5 si son béns
corrents)

<35.000,00€

10d. hàbils

-

Obert NO SARHA

<5.350.000€

26dies

<214.000€

15dies

<214.000€

15dies

26dies

Obert SARHA

>=5.350.000€

35dies*/
*·*/***

>=214.000€

35dies*/*·*/
***

>=214.000€

35dies*/***/***

30dies**/***

Restringit NO
SARHA

<5.350.000€

15dies

<214.000€

15dies

<214.000€

15dies

15dies

>=5.350.000€

30dies

>=214.000€

30dies

>=214.000€

30dies

30dies**/***

<5.350.000€

15dies

<214.000€

15dies

<214.000€

15dies

15dies

>=5.350.000€

30dies

>=214.000€

30dies

>=214.000€

30dies

Restringit SARHA
Negociat NO
SARHA
Negociat SARHA

30dies**/***

*Es pot reduir el termini a 15 dies amb anunci d’informació prèvia (antelació màxima de dotze mesos i mínima de trenta-cinc dies abans de la data de l’enviament de l’anunci
de licitació).
** Presentació d’ofertes per mitjans electrònics el termini general, es pot reduir 5 dies.
***En els tràmits d’urgència (art.119) el termini mai podrà ser inferior a 15 dies.
****Només està prevista expressament la concessió d’obres o de serveis per sota d’aquest import en el cas dels poders adjudicadors no Administració Pública.
*****50.000 euros quan el contracte es realitzi pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (les Universitats públiques, els Organismes
Públics d'Investigació, fundacions, consorcis i altres agents d'execució de l'Administració General de l'Estat, els organismes i entitats de recerca similars als anteriors
dependents d'altres Administracions Públiques, les Fundacions de Recerca Biomèdica, i els centres, institucions i consorcis de Sistema Nacional de Salut), sempre que no
vagin destinats a Serveis Generals i d'Infraestructura de l'òrgan de contractació.

