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ANUNCIS DIVERSOS
FUNDACIÓ MAS BADIA
ANUNCI relatiu a la licitació per a l'adequació i gestió d'una xarxa secundària demostrativa de reg a baixa
pressió impulsada per energia solar.
Organisme contractant: Fundació Mas Badia
Objecte: Obres d' adequació i gestió d'una xarxa secundària demostrativa de reg a baixa pressió impulsada per
energia solar en el marc de l'operació “Implementació d'estratègies demostratives per a la millora de
l'eficiència de reg agrícola al Baix Ter” del projecte Girona, regió sensible a l'aigua, finançat per la Generalitat
de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats als
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Fundació Mas Badia.
Número d'expedient: FMB 2019 03

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert simplificat.

Valor estimat del contracte: 58.110,87 € més 21% en concepte d'IVA
Pressupost màxim de licitació: 58.110,87 € més 12.203,28 € en concepte d'IVA i que totalitza un import de
70.314,15 €.

Lloc on els licitadors poden obtenir i sol·licitar la documentació relativa a la contractació: Fundació Mas Badia 17134 La Tallada d'Empordà (Girona), telèfon 972 780.275 en horari laborable de 9 a 14 h., excepte dissabtes
i al correu electrònic francesc.camps@irta.cat i al perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=205664

Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a l'annex 4 del plec de
clàusules particulars i són els següents, sobre una puntuació de 100 punts::
- Sobre B: criteris d'adjudicació susceptibles d'un judici de valor fins a 30 punts distribuïts:
- Característiques de les persones i medis aplicats a l'obra que portin a terme la prestació:
- Equip tècnic i valoració de l'experiència (coneixements i especialització) del tot el personal participant en
l'obra (20 punts)
- Medis materials assignats a l'obra (5 punts)
- Qualitat dels treballs i mesures mediambientals (5 punts)
- Sobre C: criteris d'adjudicació avaluables sobre la base de criteris objectius, fins a 70 punts, distribuïts:
- Oferta econòmica (65 punts).
- Reducció del temps estimat en l'obra (5 punts)
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Garantia Provisional: no s'exigeix, en compliment del que preveu l'article 8.b) del Decret Llei 3/2016

Garantia Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.

Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional: Els establerts en l'apartat H
del Quadre de Característiques del Contracte.

Lloc de presentació de proposicions: les proposicions s'han de lliurar en mà a la Fundació Mas Badia - 17134 La
Tallada d'Empordà (Girona).

No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest
cas, cal justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l'oferta mitjançant fax o telegrama durant el mateix dia.

Data límit de presentació de les ofertes: les 14 h del dia 30 de desembre de 2019.

Documents que han de presentar els licitadors: els que figuren al plec de clàusules particulars, d'acord amb el
que està previst en a la LCSP, segons les circumstàncies de cada licitador.

La Tallada d'Empordà, 26 de novembre de 2019

Joan Bonany Rocas
Director

(19.331.091)
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