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Dimecres, 5 de març de 2014

ALTRES ENTITATS

Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

ANUNCI

De conformitat  amb l'acord de Junta General de data 11 de desembre de 2013 mitjançant aquest anunci  s'efectua 
convocatòria  del  procediment  negociat  amb  publicitat  per  a  l'adjudicació  del  servei  del  Programa  d'Educació 
mediambiental a la Conca del Besòs curs 2014/2015.

1. Entitat adjudicadora.

a) Entitat: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
b) Domicili: Av. Sant Julià, 241.
c) Localitat i codi postal: Granollers, 08403.
d) Telèfon: 93 840 52 70.
e) Adreça electrònica: cdcbesos@diba.cat.
f) Web: www.besos.cat (Anuncis i licitacions).
g) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 28 de març de 2014.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Programa d'educació mediambiental a la Conca del riu Besòs curs 2014/2015.
b) Lloc d'execució: Municipis consorciats.
c) Termini d'execució: 30 de juny de 2015.

3. Tramitació, procediment i criteris de selecció.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
c) Criteris de selecció, d'acord amb el plec de clàusules administratives.

4. Pressupost base de licitació.

El pressupost base de licitació és de 35.000,00 EUR IVA exclòs.

De la quantitat anterior, en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (21 %) i correspon la quantitat de 7.350,00 EUR amb 
un import total de 42.350,00 EUR.

5. Garanties.

a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

6. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No s'exigeix classificació.
b) Solvència econòmica i financera i requeriments tècnics.

7. Presentació de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: Fins les 14:00 hores del dia 31 de març de 2014.
b) Modalitat de presentació: Suport paper.
c) Dades del candidat segons el plec de clàusules administratives particulars.
d) Acreditació de la solvència econòmica i financera segons el plec de clàusules administratives particulars.
e) Documentació per complimentar els criteris de selecció segons el plec de clàusules administratives particulars.
f) Número d'empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes: 3.
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8. Lloc de presentació.

a) Entitat: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
b) Domicili: Av. Sant Julià, 241.
c) Localitat i codi postal: Granollers, 08403.
d) Telèfon: 93 840 52 70.

9. Obertura de les Sol·licituds de Participació.

a) Descripció: Programa d'educació mediambiental a la Conca del riu Besòs curs 2014/2015.
b) Domicili: Av. Sant Julià, 241.
c) Localitat i codi postal: Granollers, 08403.
d) Data: Dimecres 02 d'abril de 2014 a les 12 hores.

10. Despeses d'anuncis.

L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà de 
200 EUR.

Granollers, 20 de febrer de 2014
El gerent, Josep Arráez i Escrig

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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