La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, ha adjudicat la realització de l'obra
« projecte executiu i de control per a la construcció d’un centre de consum de biomassa forestal per a
la producció d’energia renovable » al polígon industrial de la Valldan de Berga. Aquest projecte està
diferenciat en dos blocs, un que es d'instal·lacions i un altre que fa referència a l'obra civil.
En el supòsit que la vostra empresa estigui interessada en realitzar la direcció d'obra, podeu consultar
el projecte en la seu de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa i presentar una
OFERTA (IVA exclòs).
Direcció d'obra del projecte executiu i de control per a la construcció d’un centre de consum de
biomassa forestal per a la producció d’energia renovable » al polígon industrial de la Valldan de
Berga, que es descriuen a continuació:
• Direcció de les obres, compost per l'assistència tècnica a l'obra, control tècnic i confecció de
les certificacions, i certificació tècnica de la llicència ambiental i d'incendis i gestió dels
subministraments.
• Projectes de legalització de les instal·lacions d'electricitat, aigua i equips de pressió, inclou les
taxes de visat, a indústria i la tramitació dels expedients.

Període d'execució de l'obra: 7 mesos

L'oferta ha d'incloure el valor de la direcció de l'obra
Personal i titulació assignada a la Direcció D’obra
Aquesta oferta haurà de ser lliurada a la seu de la MMBB (c/ Rafael Casanova, 4-6 Berga ) dins d'un
termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la publicació a la pàgina WEB.
L'hora màxima per a la presentació és a les 14:00' h.

No s'efectuarà la valoració de la documentació lliurada després de la data fixada.
Per qualsevol dubte de caràcter tècnic podeu posar-vos en contacte amb el Sr. Miguel Angel Sobrino
Abuja amb núm. de telèfon 627.48.13.83

Cordialment,

Jesús Calderer Palau
President de la Mancomunitat.
Berga, 27 de juliol de 2015
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