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Dimarts, 25 d'octubre de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga. BRG Progres, SLU

ANUNCI del contracte d’arrendament pel subministrament i instal·lació de 17 parquímetres per a donar servei a les  
zones d’estacionament regulat a la ciutat de Berga, gestionada per la Societat Municipal BRG Progres, SLU

El Consell d’Administració de la societat municipal BRG Progres, SLU, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2011 va 
aprovar inicialment el Plec de Clàusules econòmiques Administratives Particulars i el Plec de Condicions Tècniques del 
contracte referenciat, el qual es sotmet a informació pública per un termini de 20 dies hàbils. En cas que en el termini 
d’informació pública no es presentin al·legacions el plec s’entendrà aprovat definitivament.

En unitat d’acte, mitjançant aquest anunci, s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa,  diversos  criteris  d’adjudicació,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  d’arrendament  pel  subministrament  i 
instal·lació de 17 parquímetres per a donar servei a les zones d’estacionament regulat a la Ciutat de Berga d’acord amb 
les dades següents. En cas que en el termini d’informació pública dels plecs es presentin al·legacions, la licitació estarà 
suspesa fins que aquestes siguin resoltes.

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: BRG PROGRES, SLU, societat municipal.
b) Dependència que tramita l’expedient: SECRETARIA BRG Progres, SLU.
c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependències administratives de BRG Progres, SLU.
2. Domicili, Plaça Maragall, número 1 – Berga (08600).
3. Telèfon 938222073.
4. Telefax 938214484.
5. Correu electrònic brg@brgprogres.cat.
6. Adreça d’internet del Perfil de Contractant www.ajberga.cat i www.brgprogres.cat.

d) Número d’expedient: Contractació administrativa 2011/1.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus Subministra.
b) Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació de 17 parquímetres, amb arrendament.
d) Lloc d’execució: Zona regulada de l’estacionament regulat a la Ciutat de Berga.
e) Termini d’execució: 48 mesos.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’Adjudicació:

1. Preu o quota mensual de lloguer per parquímetre: 30 punts.
2. Rapidesa servei manteniment integral, preventiu i correctiu: 15 punts.
3. Valor residuals dels equips a la finalització dels 48 mesos: 20 punts.
4. Temps de subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels parquímetres: Fins a 10 punts.
5. Garantia dels equips: Fins a 10 punts.
6. Neteja externa dels parquímetres inclosa al preu o quota mensual: Fins a 5 punts.
7. Tancament, obertura i neteja interior dels parquímetres dues vegades l’any: Fins a 5 punts.
8. Valoració de la informació tècnica dels equips: Fins a 5 punts.

4. Pressupost base de licitació: CENT CINQUANTA VUIT MIL euros (158.000 EUR) IVA NO INCLÒS.

5. Garanties exigides. Provisional: no se n’exigeix. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense incloure l’IVA.
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6. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació.
b) Lloc de presentació:

1. Dependència. SECRETARIA BRG Progres, SLU.
2. Domicili. Plaça Maragall, número 1 – Berga (08600).
3. Adreça electrònica: brg@brgprogres.cat.

7. Obertura d’ofertes:

a) Adreça. Dependències de la societat municipal, BRG Progres, SLU – Plaça Maragall, número 1 – Berga.
b) Data i hora. Tercer dia laborable després de la finalització del termini de presentació de proposicions, a les 12 hores.

8. Despeses de Publicitat:

Fins a 1.000,00 euros.

Berga, 14 d’octubre de 2011
El gerent BRG Progres, SLU., Vicenç Casafont i Trasserra

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