ANUNCI
De Solucions Integrals per als Residus, S.A., pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. CTTE777).
-1
a)
b)
c)
d)

Entitat adjudicadora
Organisme: Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Dependència que tramita l'expedient: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
Número d'expedient: CTTE777

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Tractament i Selecció de Residus, S.A..
Domicili: Avinguda Eduard Maristany, 44
Localitat i codi postal: Sant Adrià de Besòs CP: 08930.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 934627870.
Adreça electrònica: contractacio@tersa.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/SIRESA/es_ES/customProf
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CTTE777 Subministrament de dos camions carrossats
destinats al servei de Punt Verd Mòbil de l’Ajuntament de Barcelona, amb combustible
alternatiu menys contaminant.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: L’entrega dels vehicles carrossats i matriculats es realitzarà en el PVZ
de Montjuïc (C/ Foc, 56, Barcelona)
e) Termini d'execució: Fins el proper 20 de desembre de 2023 o data millorada per
adjudicatari.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 34144510-6 Vehicles per a deixalles
-4 Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Subministrament.
b) Tramitació: Ordinari.
c) Procediment: Obert.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 253.000,00.-€ (sense IVA)
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Si, 5 % import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No aplica.
b) Solvència: Veure anunci.
-9 Criteris d’adjudicació: Automàtics (100%).

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure plecs.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 14 DE JUNY DE 2022
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 DE JULIOL DE 2022
b) Documentació que cal presentar: veure anunci
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica: Si, Portal de Contractació de l’Ajuntament de Barcelona.
-14 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
b) Lloc: veure anunci
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions del
sobre nº 2 és públic.

