ANUNCI
De Foment de Ciutat SA pel qual es fan públiques les bases
reguladores del procediment d’adquisició de locals ubicats a
determinades zones del Districte de Ciutat Vella. Lots 1, 2 i
3(exp. ID/2018/000561)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Foment de Ciutat SA/Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Foment de Ciutat SA
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Foment de Ciutat SA.
Domicili: Pintor Fortuny 17-19 bxos
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08001.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 932566600.
Adreça electrònica: bpociutatvella@bcn.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCN_FC/customProf

-3 Informació en relació amb les bases i presentació de propostes:
Es posarà a disposició de les persones interessades un servei
d’atenció personalitzada al carrer Pintor Fortuny 17-19, Seu de
Foment de Ciutat, SA, per tal d’aclarir els dubtes i/o consultes
i oferir l’assessorament i recolzament necessari, gratuït i sense
compromís, en relació amb el procediment. S’aconsella
sol·licitar cita prèvia. Així mateix, també es podran canalitzar
totes les qüestions mitjançant l’adreça electrònica
bpociutatvella@bcn.cat
-4 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: procediment d’adquisició de locals
ubicats a determinades zones del Districte de Ciutat Vella.
Lots 1, 2 i 3.
b) Divisió en lots i número de lots: Sí, 3 lots.
d) Lloc d'execució: Barcelona
.
d) Codi NUTS: ES511.
-5
a)
b)
c)

Tramitació i procediment
Tipus de contracte: Altra legislació sectorial
Tramitació: ordinària
Procediment: obert

-6 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 1.320.000 euros sense IVA
-7 Garanties
Provisional: no.

Definitiva: no procedeix.
-8 Criteris d’adjudicació: Criteris automàtics de valoració i
aplicació de fórmules matemàtiques.
-9 Condicions particulars per a l’execució del contracte: veure
Bases reguladores.
-10 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no procedeix.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 12/11/2018 15:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Veure bases reguladores,
clàusules 8 i 9.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Foment de Ciutat SA.
Domicili i localitat: Pintor Fortuny 17-19 bxos Barcelona
CP: 08001.
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, durant el
mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica: No.
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Foment de Ciutat SA.
b) Lloc: carrer Pintor Fortuny 17-19, bxos. 08001-Barcelona.
c) Data: Es comunicarà oportunament.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-13 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: veure Bases
reguladores.
b) Termini per presentar recurs: veure Bases reguladores.

16 d’octubre de 2018.
Jaume Ramos Sotelo
Director Serveis Generals

