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ANUNCI
De HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A. pel qual es fa pública la licitació per la
selecció d’un soci per la transformació d’HMB SA, en una societat d’economia mixta (exp. 2/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A..
b) Número d’identificació: 8200335059.
c) Dependència que tramita l'expedient: HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A.
d) Tipus de poder adjudicador Entitat del Sector Públic no poder adjudicador
e) Número d'expedient: 2/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A..
b) Domicili: Carrer 62, número 16-18, Edifici A – Planta 4ª, Zona Franca
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08040
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 223 51 51
f) Adreça electrònica: licitaciohmb@amb.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCa
p=40917836
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 29 de març a les 14:00h
Horari d’atenció: 08:30h – 14:30h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Selecció d'un soci per a la transformació d'HMB, SA. en una societat
d'economia mixta.
b) Lloc d'execució: Àmbit territorial metropolità
c) Codi CPV: 70310000
d) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinari
b) Procediment: Obert
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 155.246.903,20. Euros
El valor estimat del contracte, es orientatiu tenint en compte l'interval que s'estableix en plec en
quan a les variables econòmiques de l'oferta econòmica.
-6 Garanties
Provisional: 360.000,00€

Definitiva: 3% de l’import màxim de les aportacions de capital a efectuar.
-7 Requisits específics del contractista
a) Solvència: Veure condició dinovena del Plec de Condicions.
-8 Criteris d’adjudicació: Veure Plec de Condicions.
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 de març del 2019 a les 14:00h
b) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Condicions.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A..
Domicili i localitat: Carrer 62, número 16-18, Edifici A – Planta 4ª, Zona Franca
CP: 08040
Documentació que cal presentar: Veure Plec de Condicions.
Adreça electrònica: licitaciohmb@amb.cat
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça
de correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A..
b) Lloc: Carrer 62, número 16-18, Edifici A – Zona Franca
c) Data: L’obertura del sobre 2B (Proposta avaluable mitjançant l’aplicació de criteris quantificables
de forma automàtica). Es publicarà en el perfil del contractant. L’obertura del sobre 1 i 2A no són
públics.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre 2B és públic.
-11 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà.
-12 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs:
Podran presentar recurs d’alçada impropi d’acord l’article 321.5 de la Llei de Contractes del Sector
Públic davant l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’Ajuntament de Barcelona indistintament.
Sense perjudici de l’anterior, es podrà presentar directament recurs contenciós administratiu segons
l’article 27.1, apartat d) de la Llei de Contractes del Sector Públic als òrgans jurisdiccionals
corresponents.
Data 31 de gener de 2019

Begoña Antonell Massuet
Consellera Delegada de HMB SA

