IRTA
Torre Marimon - Ctra. C-59, km. 12,1
08140 Caldes de Montbui
(Barcelona)
Tel. 93 865 09 54 / 934.674.040

NÚM. EXPEDIENT: IRTA-2016006
Objecte del contracte: Execució del servei de manteniment integral de les instal·lacions
del centre IRTA CReSA.
Lots: No procedeix
Procediment de contractació: Obert subjecte a regulació harmonitzada.
Valor estimat del contracte:

1.800.000,00 €, pel total dels 6 anys (4+2)
+ 21% d’IVA : 378.000,00 €

Pressupost de licitació:

1.200.000,00 €, pels quatre primers anys
+ 21% d’IVA : 252.000,00 €
Import total del servei: 1.452.000,00 €

Data de tramesa de l’anunci en el DOUE:

4 d’agost de 2016

Data límit per presentació de les ofertes: 14h. del dia 26 de setembre de 2016.
Adreça de lliurament de les ofertes: Registre de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries - Torre Marimon – Ctra. C-59, km. 12,1 – 08140 Caldes de Montbui
(Barcelona).
Termini d’execució del servei: 4 anys des de la signatura del contracte.
Possibilitat de pròrrogues i termini: 2 anys més per acord exprés i per escrit.
Lloc d’execució del servei: IRTA CReSA – Campus de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Garantia provisional: No procedeix
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs)
Data de la visita de les instal·lacions: 19 de setembre de 2016, pendent de confirmar
hora.
Data i hora obertura ofertes tècniques (sobres B): 12 h. del dia 7 d’octubre de 2016
Data i hora obertura ofertes econòmiques (sobres C): 12 h. del dia 18 d’octubre de
2016
Lloc d’obertura de les ofertes:IRTA Torre Marimon - Ctra. C-59 km. 12,1 – 08140 –
Caldes de Montbui (Barcelona).

IRTA
Torre Marimon - Ctra. C-59, km. 12,1
08140 Caldes de Montbui
(Barcelona)
Tel. 93 865 09 54 / 934.674.040

Criteris d’adjudicació:
• Oferta econòmica: fins a 40 punts
• Oferta tècnica: fins a 60 punts distribuïts de la manera següent:
- Inversions de millora encaminades a garantir el manteniment de la
Biocontenció i/o Bioseguretat ................
fins a 20 punts.
- Inversions de millora encaminades a garantir una ràpida resposta front
incidències .............................................
fins a 20 punts.
- Inversions de millora encaminades a garantir el compliment de normativa
mediambiental i tècnica ........................
fins a 10 punts.
- Inversions de millora en les instal·lacions de la zona d’efluents ............
..............................................................
fins a 5 punts.
- Millora del servei de manteniment .......
fins a 5 punts.
Persona de contacte:

Esther Oriol, correu electrònic: esther.oriol@irta.cat
Telèfon 93.467.40.43 o 93.467.40.40 ext. 1126

