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 15 de
novembre de 2017, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del concurs pel contracte administratiu per a la
biomassa forestal per a la producció d’energia renovable » al polígon industrial de la Valldan de Berga
amb les dades següents:

https://bop.diba.cat

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

A

realització de la 3ª fase del projecte « projecte executiu i de control per a la construcció d’un centre de consum de

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.
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2. Domicili; c. Rafael de Casanovas 4.
3. Localitat i Codi Postal; 08600 Berga.
4. Telèfon 938216546/627481383

8. Data límit d’obtenció de documentació i informació : La mateixa que la finalització de la presentació de la plica.
2. Objecte del contracte
2.1 contracte 1/2017.
a) Tipus: subministrament
b) Descripció de l'objecte: última fase 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
e) Termini d’execució: 3 mesos.
f) Admissió de Prorroga: si.
g) Establiment d'un Acord Marc: no.
h) CPV (Referència de Nomenclatura): Divisió 45 CPV: 45000000 , construccions. Grup 45.1 CPV: 45100000, Demolició
d’immobles i moviments de terres. Classe, treballs de moviments de terres 45.11 (45110000,).

Grup 45.2 CPV:

45200000, Construcció general d'immobles i obres d'Enginyeria Civil. Classe, Altres construccions especialitzades 45.25
(45262000,)
3. Tramitació i procediment.
b) Procediment: Concurs obert.
c) Subhasta electrònica: No.
d) Documentació a presentar: la que es detalla als diferents plecs.
e) Altres requisits: els establerts en els plecs de condicions administratius particulars.
d) Criteris d’Adjudicació. Oferta econòmica més avantatjosa.

Data 22-1-2018

7. Adreça d'Internet del Perfil de Contractant www.mmbbiomassa.cat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. Correu electrònic: mancomunitatbiomassa@mmbbiomassa.cat

CVE 2018001889

5. Telefax 938222046.

4. Valor estimat del contracte segons contracte:
4.1 contracte 1/2017: preu total de l’obra, setanta-sis mil nou-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-quatre cèntims

B

(76.966,54 €) (IVA exclòs)

-1-

5. Garanties exigides.
a)Definitiva: 5% del valor de l’adjudicació per a cada contracte
b)Garantia de la instal·lació: 1 any

Solvència econòmica:
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Facturació anual mitja en els darrers 3 anys superior a 100.000 EUR.
7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació.
7.1 contractes 1/2017

https://bop.diba.cat

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

A

6. Requisits específics del contractista en el contracte,

b) Modalitat de presentació. Presencial o altre admesa en dret.

Pàg. 2-2

a) Data límit de presentació. 26 dies natural a partir de la seva publicació en el BOPB i en el perfil del contractant, a les 14
hores.

Localitat i Codi Postal. 08600 Berga.
8. Despeses de Publicitat. Fins a 1.200 EUR. proporcional entre els diferents contractes.
9.Projecte inclòs en el PECT Energia i Forest. Demostració aplicativa de la bioeconomia circular en les comarques rurals
de muntanya.

El president, Vicenç Linares Clota

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Berga, 21 de desembre de 2017

Data 22-1-2018

Dependència Mancomunitat de municipis berguedans per a la biomassa.
Domicili c Rafael de Casanovas 4.

CVE 2018001889

c) Lloc de presentació:

-2-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

