ANUNCI
De Consell Comarcal del Bages pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres (exp. CO 4/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Consell Comarcal del Bages.
Número d’identificació: 8100750006.
Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Bages
Tipus de poder adjudicador Administració Pública – Poder Adjudicador
Número d'expedient: CO 4/2018

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Consell Comarcal del Bages.
Domicili: C/ Muralla Sant Domènech, 24
Localitat i codi postal: Manresa CP: 08241.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 936930391
Adreça electrònica: secretaria@ccbages.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell+C
omarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 22.01.2019 (fins les 13:00)
Horari d’atenció: 9:00-14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: execució del contracte d’obres dels projectes que s’inscriuen en el
marc del projecte “El geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i
econòmica del Bages del PO FEDER 2014 – 2020 eix 6”.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: Sí.
d) Lloc d'execució: Comarca del Bages
e) Termini d'execució:
Lot 1- 2 mesos.
Lot 2- 5 mesos.
Lot 3- 15 mesos.
Lot 4- 21 mesos.
Lot 5- 3 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV:
 Lot 1: 45233160-8 Camins i altres superfícies empedrades
 Lot 2: 45454100-5 Treballs de restauració
 Lot 3: 45212312-6 Treballs de construcció de centres d’exposicions
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Lot 4: 45212312-6 Treballs de construcció de centres d’exposicions
Lot 5: 45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria
civil

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 808.229’24 € (IVA exclòs) . El 50% de l’objecte d’aquests
contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: sí
-8 Requisits específics del contractista
a)
b)

Classificació: no
Solvència: sí- clàusula 11

-9 Criteris d’adjudicació: clausula 12
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22.01.2019 a les 14:00
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 15
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell+Co
marcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Bages.
b) Lloc: Seu del Consell Comarcal del Bages
c) Data: 24.01.2019 a les 9:00 hores.
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e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-12 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: el President
b) Adreça: Muralla Sant Domènec, núm. 11, Manresa.
c) Termini per presentar recurs: 1 mes
El president,
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