Dilluns, 13 de març de 2017
ALTRES ENTITATS
Consorci Besòs Tordera
ANUNCI
Aprovats els Plecs de Condicions Tècniques i Administratives Particulars que regiran el concurs pel contracte d'execució
de les obres contingudes en el projecte "Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per
intrusió d'arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès", mitjançant resolució de
Presidència d'aquest Consorci de data 01 de març de 2017, són exposats al públic per un termini de 30 dies als efectes
de reclamacions.
Paral·lelament, de conformitat amb la resolució de Presidència de 01 de març de 2017 mitjançant aquest anunci
s'efectua convocatòria pel procediment obert, de conformitat a les clàusules següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Entitat: Consorci Besòs Tordera.
b) Domicili: Av. Sant Julià, 241.
c) Localitat i codi postal: Granollers, 08403.
d) Telèfon: 93 840 52 70.
e) Adreça electrònica: consorci@besos-tordera.cat.
f) Web: www.besos-tordera.cat.
g) La documentació del concurs està accessible a la pàgina web www.besos-tordera.cat (Anuncis i licitacions).
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres contingudes en el projecte "Estudi de solucions per a la
reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d'arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les
Franqueses del Vallès".
b) Lloc d'execució: Les Franqueses del Vallès.
c) Termini d'execució: 5 mesos.
3. Tramitació, procediment i criteris de selecció.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert, amb més d'un criteri de valoració.
c) Criteris de selecció, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
4. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació és de 513.541,50 EUR (IVA exclòs).

5. Garanties.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.
6. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Grup E, Subgrup 1, Categoria 3.
b) Solvència econòmica i financera i requeriments tècnics, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP).
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De la quantitat anterior, en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (21%) i correspon la quantitat de 107.843,72 EUR
amb un import total de 621.385,22 EUR.

Dilluns, 13 de març de 2017
7. Sessió informativa.
A les 10:00 hores del proper dia 24 de març de 2017 en la Seu d'aquest Consorci.
8. Presentació de les proposicions.
a) Data límit de presentació: fins les 14:00 hores del dia 18 d'abril de 2017.
b) Modalitat de presentació: Suport paper. Les proposicions s'ajustaran estrictament als models que s'inclouen en el citat
PCAP. Possibilitat de presentar les proposicions per correu conforme a la normativa.
9. Lloc de presentació.
a) Entitat: Consorci Besòs Tordera.
b) Domicili: Av. Sant Julià, 241.
c) Localitat i codi postal: Granollers, 08403.
d) Telèfon: 93 840 52 70.
10. Obertura de les proposicions.
a) Descripció: L'obertura, comprovació i valoració separada del sobre 1 relatiu a la documentació acreditativa dels
requisits d'aptitud per a contractar, del sobre 2 amb els elements de l'oferta no valorables de forma automàtica i del
sobre 3 amb els criteris de l'oferta que admeten una valoració mitjançant l'aplicació de fórmules, es realitzarà conforme
allò disposat en el plecs i a la normativa de contractes del sector públic.
b) Domicili: Av. Sant Julià, 241.
c) Localitat i codi postal: Granollers, 08403.
d) Data i hora: Les obertures en acte públic del sobre 1 i 2 tindrà lloc el dia 19 d'abril de 2017, a les 12 hores i del sobre
3 en la data i hora que se'ls notificarà als licitadors, per a qualsevol mitjà admès, i es publicarà en el perfil del contractant
amb dos dies hàbils d'antelació a la seva realització.
11. 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
900 EUR.
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Granollers, 2 de març de 2017
El gerent, Albert Solà i Rovira
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