ANUNCI
CONSORCI DEL BESÒS
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENATURALITZACIÓ
DEL REC COMTAL I ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ PER A ÚS PÚBLIC ENTRE VALLBONA
I TRINITAT VELLA, AL MUNICIPI DE BARCELONA.
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm.
expedient

Codi
CPV

26/22

71000000-8
Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

A- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Base imposable

73.068,35 €
88.412,70 €

Import amb IVA

A.1.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Pressupost màxim licitació

73.068,35 €

Pròrroga

No es preveu

Modificació eventual contracte

14.613,67 €

Valor estimat contracte (exclòs IVA)

87.682,02 €

A.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.
ANY

IMPORT

2022

51.147,84 €

(IVA exclòs)

2023

21.920,51 €

(IVA exclòs)

B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.
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C.- GARANTIES
PROVISIONAL: Un (1) any.
DEFINITIVA: 5 per-cent del preu ofertat, IVA exclòs.
COMPLEMENTÀRIA:

D.- TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ
Cinc (5) mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.
E- TERMINI DE GARANTIA
Deu (10) dies hàbils des de la data de recepció
F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.
G- FORMA DE PAGAMENT
- 40% del preu del contracte a la recepció del projecte bàsic
- 30% del preu del contracte a la recepció de l’avançament del projecte executiu
- 30% del preu del contracte a la recepció del document final i la posterior emissió de
l’informe tècnic favorable.
H.- REVISIÓ DE PREUS
No procedeix la revisió de preus.
I.- ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS
No s’admeten variants.

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
En aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen
realitzar a les empreses licitadores, entre d’altres la presentació de les ofertes. Les ofertes
que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina la clàusula 8ena
dels presents plecs, seran excloses.
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La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de
l’Ajuntament
de
Barcelona:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica
La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada.
Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 12 de setembre de 2022, a les
9.00 hores

Jordi Canela
Farré - DNI
52595431C
(AUT)
Firmado
digitalmente por
Jordi Canela Farré DNI 52595431C
(AUT)
Fecha: 2022.08.05
14:18:00 +02'00'

K.- OBERTURA DE PROPOSTES
Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de
valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica,
que es realitzarà per via telemàtica prèvia inscripció
Data: 15 de setembre a les 9:30 hores
L'acte públic de l'obertura del sobre C del pròxim 15 de setembre a les 9:30 hores es
realitzarà per via telemàtica prèvia inscripció1

I.- CONSULTES DURANT EL PERIODE PRESENTACIÓ PROPOSICIONS
Els interessats en el procediment de licitació podran requerir informació addicional sobre
els plecs i documentació complementaria amb una antelació de 10 dies naturals a la
finalització del termini de presentació de les proposicions. Amb posterioritat a aquesta
data no es facilitarà informació. Per a la realització de consultes poden dirigir-se a la
següent adreça de correu electrònic del Consorci del Besòs:
contractacio@consorcibesos.cat

A Sant Adrià de Besòs, agost de 2022.
Manuel Mallo Gomez
- DNI 38417409A (SIG)
2022.08.10 23:41:36
+02'00'

Manuel Odón Mallo Gómez
Secretari del Consorci del Besòs

1
(*)Instruccions a seguir per a realitzar la inscripció:- Les persones interessades a assistir a l´acte han de registrar-se
enviant un correu electrònic a contractació@consorcibesos.cat

- En el cos del missatge ha de constar NOM I COGNOMS, DNI, ENTITAT QUE REPRESENTA i una adreça de CORREU
ELECTRÒNIC.Les persones que s´inscriguin correctament rebran un enllaç mitjançant TEAMS per a poder realitzar la
connexió i poder presenciar telemàticament l´Acte Públic d´Obertura.
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