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Dilluns, 18 de maig de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa

EDICTE

De conformitat amb l'acord de l'assemblea de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la biomassa en data 28 
d'abril de 2015, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del concurs per a contracte administratiu del projecte " 
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 amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Mancomunitat de municipis berguedans per a la biomassa.
b) Dependència que tramita l'expedient: Presidència.
c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa.
2. Domicili; c. Rafael de Casanovas 4.
3. Localitat i Codi Postal; 08600 Berga.
4. Telèfon 938216546/627481383.
5. Telefax 938222046.
6. Correu electrònic: mancomunitatbiomassa@mmbbiomassa.cat.
7. Adreça d'Internet del Perfil de Contractant www.mmbbiomassa.cat.
8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: La mateixa que la finalització de la presentació de la plica.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: obra.
b) Descripció de l'objecte: Instal·lacions i construcció d'equips de Calor amb els equips de distribució d'oli tèrmic i aigua 
calenta.
e) Termini d'execució: 6 mesos.
f) Admissió de Prorroga: No.
g) Establiment d'un Acord Marc: no.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Divisió 45 CPV: 45000000, construccions noves.

45.1 CPV: 45100000, Demolició d'immobles i moviments de terres (45110000,)
45.2  CPV:  45200000,  Construcció  general  d'immobles  i  obres  d'enginyeria  civil.(45210000,  45261000, 
45250000,45262000).
45.3 CPV: 45300000, Instal·lació d'edificis i obres. (4531000, 45330000,).
45.4 CPV: 45400000, Acabat d'edificis i obres (45420000).

3. Tramitació i procediment:

b) Procediment: Concurs obert.
c) Subhasta electrònica: No.
d) Criteris d'Adjudicació. Oferta econòmic més avantatjosa i millores relatives a la instal·lació.

4.  Valor  estimat  del  contracte:  un  milió  tres-cents  setze mil  quatre-cents  trenta-tres EUR amb cinquanta-sis  EUR, 
(1.316.433,56 EUR) (IVA exclòs) EUR.

5. Garanties exigides:

a) Definitiva: 10% del valor de l'adjudicació.
b)Garantia de la instal·lació: 4 anys.

6. Requisits específics del contractista.

a) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i Professional.

Solvència econòmica: C
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- Assegurança de responsabilitat civil amb capital assegurat superior a 300.000 EUR.
- Facturació anual mitja en els darrers 3 anys superior a 400.000 EUR.
7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació. 30 dies a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el perfil del contractant, a les 14 hores. Aquest termini podrà estar afectat en funció de les possibles al·legacions durant 
el període d'exposició pública realitzat d'acord amb la normativa vigent. En cas d'al·legacions, s'allargarà la data límit de 
presentació d'ofertes fins la resolució de les mateixes.
b) Modalitat de presentació. Presencial o altre admesa en dret.
c) Lloc de presentació:

1. Dependència Mancomunitat de municipis berguedans per a la biomassa.
2. Domicili c Rafael de Casanovas 4.
3. Localitat i Codi Postal. 08600 Berga.

9. Despeses de Publicitat. Fins a 1.200 EUR.

Berga, 7 de maig de 2015
El president, Jesús Calderer Palau

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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