ANUNCI
Foment de Ciutat SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres (exp.
F220000426)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Foment de Ciutat SA.
b) Número d’identificació: 9909528004..
c) Dependència que tramita l'expedient: Foment de Ciutat SA.
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador.
f) Número d'expedient: F220000426.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Foment de Ciutat SA..
b) Domicili: Pintor Fortuny 17-19 bx
c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08001..
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932566600.
f) Adreça electrònica: licitacions.fc@bcn.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqC
ode=viewDetail&idCap=16190845
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: F220000426.- Obres d'execució del projecte tècnic de
rehabilitació puntual de patologies, millora d'accessibilitat i reforma interior dels
habitatges en edifici plurifamiliar al carrer Comte de Santa Clara 80-82, al
Districte de Ciutat Vella, així com per al foment de l'eficiència social.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini d'execució: 12 mesos
f)
Codi CPV: 45211000-9
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 729.006,12 euros, sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no procedeix
b) Solvència: veure plec de condicions
-9 Criteris d’adjudicació: veure annex número 1 del plec de condicions
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure documentació de
licitació
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de desembre de 2021
b) Documentació que cal presentar: veure plec de condicions
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
https://licitacions.bcn.cat
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Foment de Ciutat SA.
b) Lloc: es comunicarà oportunament
c) Data: es comunicarà oportunament
d) Hora: es comunicarà oportunament
-13 Despeses d'anunci: no procedeix
-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Primer Tinent d’Alcaldia
c) Termini per presentar recurs: un mes, a comptar d’acord amb allò establert en
l’article 50 de la LLCSP, en funció de quin sigui l’acte que es recorri.
- 15 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: Sí, projecte finançat amb dons Next Generation EU

Barcelona, 27 de juny de 2022
Jaume Ramos Sotelo
Director de Serveis Generals

