ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació del contracte per a la prestació del servei
d’assessorament i acompanyament per a la implementació de la metodologia Building
Information Modelling (BIM) en les actuacions del Consorci per a la reforma de la
Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, mitjançant concurs amb procediment obert
simplificat.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat.
b) Número de identificació: P-0800110-I
c) Adreça: Ciències, 69
d) Localitat: 08908 L’Hospitalet de Llobregat
e) Codi NUTS: ES511
f) Telèfon: 932.640.854
g) E-mail: correu@consorcigvhospitalet.com
h) Web: www.consorcigvhospitalet.com,
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei d’assessorament i acompanyament per a la
implementació de la metodologia BIM en les actuacions del Consorci per a la
reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat
b) Número d’expedient: CS06/2021
c) Lloc d’execució: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
d) Codi NUTS del lloc d’execució: ES511
e) Termini d’execució: 6 mesos
f) Possibilitat de pròrrogues i termini: No es preveu la possibilitat de pròrrogues.
g) Admissió de variants: No
3. Tramitació procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat (art.159 LCSP)
c) Forma: Concurs
d) Modalitat pagament: Mitjançant factura en els termes indicats en la clàusula
vint-i-sisena del plec de clàusules administratives particulars
e) Facturació electrònica: Si
4. Pressupost i valor estimat del contracte objecte de licitació:
a) Pressupost: 20.880 € (exclòs IVA)
b) Valor estimat: 20.880 € (exclòs IVA)
5. Garanties:
Provisional: No se n’exigeix
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació
6. Obtenció de documentació i informació:
La documentació del concurs estarà disponible al perfil de contractant del Consorci
a la següent pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/crgv

7. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 12 de març de 2021 a les 12’00 hores.
b) Documentació a presentar: La que especifica el plec de clàusules
administratives particulars
c) Presentació electrònica d’ofertes: Si
d) Adreça de presentació: La indicada en el punt 6 de l’anunci
e) Idiomes de presentació de les ofertes: Català o castellà
8.- Obertura dels sobres:
Sobre A: Tindrà lloc a les 12’00 hores del dia 15 de març de 2021.
Sobre B: A partir de l’obertura del sobre A en la data que es publiqui en el perfil de
contractant.
9. Règim de recursos:
L’establert a la clàusula trenta-novena del plec de clàusules administratives
particulars
10. Data d’enviament de l’anunci: 24 de febrer de 2021
L’Hospitalet de Llobregat, 24 de febrer de 2021

Raúl Alvarín Álvarez
Director

