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Dimarts, 8 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga. BRG Progres, SLU

ANUNCI sobre el contracte d'obres per a l'adequacio del sistema de ventilació de l'aparcament del Mercat Municipal de  
Berga

De conformitat amb l'acord amb la resolució de la Presidenta del Consell d'administració de BRG Progres, SLU, del dia  
7 de novembre de 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, i declaració d'urgència, 
oferta  econòmicament  mes avantatjosa,  diversos criteris  d'adjudicació,  per a  l'adjudicació del  contracte d'obres per 
l'Adequació dels sistema de ventilació, d'acord amb les dades següents:

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: BRG, Progres SLU, societat municipal.
c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència BRG, Progres SLU, societat municipal.
2. Domicili Plaça Maragall 1.
3. Localitat i Codi Postal. Berga (08600).
4. Telèfon 938222073.
5. Correu electrònic brg@brgprogres.cat.
6. Adreça d'Internet del Perfil de Contractant: www.brgprogres.cat i www.ajberga.cat.
7. Data límit d'obtenció de documentació i informació el mateix que finalitzi el termini de presentació de pliques.

d) Numero d'expedient: contractació administrativa 2016/02.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: contracte d'obres.
b) Descripció de l'objecte: Obres relatives a l'adequació de sistema de ventilació de l'aparcament del mercat municipal.
c) Lloc de lliurament:

1. Domicili; Plaça Maragall,1.
2. Localitat i Codi Postal. Berga (08600).

d) Termini presentació ofertes: 13 dies natural des de l'endemà publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Urgència
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d'Adjudicació:

Preu (reglat) – fins a 4 punts.
Reducció termini d'execució – fins a 6 punts.

4. Pressupost base de licitació:

a) Import base 58.987,83.- EUR. IVA 21% 12.387,44.- EUR Import total 71.387,44.- EUR.

5. Garanties exigides:

Provisional – no se n'exigeix.
Definitiva – 5% de l'import d'adjudicació.

6. Requisits especifiques del contractista:
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Solvència econòmica i financera.

a. Facturació mitja anual en els darrers 3 anys superiors a 80.000.- EUR.
b. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil amb capital assegurat mínim de 50.000,00.- EUR.

Solvència tècnica i professionals.

a. Relació d'obres executades en el curs del 5 últims anys, avalades per certificats de bona execució.

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. 134 dies naturals des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona.
b) Modalitat de presentació. Presencial o qualsevol altre admesa en dret.
c) Lloc de presentació:

1. Dependència. registre general de BRG Progres, SLU.
2. Domicili. Plaça Maragall, 1.
3. Localitat i Codi Postal. Berga (08600).
4. Adreça electrònica: berga@ajberga.cat.

8. Obertura d'ofertes:

a) Adreça. Plaça Maragall, 1
b) Localitat i Codi Postal. Berga (08600).
c) Data i hora. Segon dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions.

9. Despeses de Publicitat. Fins a 1000,00.- EUR.

Berga, 7 de novembre de 2016
El gerent, Vicent Casafont Traserra

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