ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA I EN EL PERFIL DE CONTRACTANT

De conformitat amb la Resolució d’alcaldia de data 1.7.2011 per mitjà del present
anunci s’efectua la convocatòria del

procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament

més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte MIXT
d’obra , subministrament i manteniment

del Projecte”, implantació d’una central de

producció i una xarxa de distribució de calor al terme municipal de Ribes de Freser
( fase I) el subministrament i manteniment de les installacions .
conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament de Ribes de Freser
b) Dependència que tramita l’expedient.Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació :
1) Domicili. Plaça ajuntament 3
2) Localitat i codi postal. Ribes de Freser 17534
3) Telèfon. 972727184
4) Telefax.972727016
5) Correu electrònic. ap.ribes@ddgi.es
6) Direcció d’internet del perfil del contractant web .ajuntament de Ribes (
secció ajuntament/secció licitacions)
d) Número d’expedient.49/2011

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Mixt d’obra, subministrament i manteniment
b) Descripció. implantació d’una central de producció i una xarxa de
distribució de calor al terme municipal de Ribes de Freser ( fase I)

el

subministrament i manteniment de les installacions .

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert
c) Criteris d’adjudicació establerts en el plec administratiu

4. Pressupost base de licitació:
a)

Import

1.120.000€.

net:

949.152,54

euros.

IVA

170.847,46

Import

total:

5. Garanties exigides.
Provisional 3% licitació.( sense IVA)
Definitiva 5 % adjudicació
addicional 5%

6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació

Contractista d’ Obres:

Grup I - Subgrup 02 - Categoria D – Installacions electròniques
Grup I - Subgrup 08 - Categoria A – Installacions electròniques
Grup J - Subgrup 02 - Categoria E – Installacions mecàniques de
ventilació, calefacció i climatització

Contractista de Serveis i subministrament :

Grup P - Subgrup 01 - Categoria D – Manteniment i reparació
d’equips i installacions elèctriques i electròniques.
Grup P - Subgrup 02 - Categoria D – Manteniment i reparació
d’equips i installacions de fontaneria, conduccions d’aigua i gas.
Grup P - Subgrup 03 - Categoria D - Manteniment i reparació
d’equips i installacions de calefacció i aire condicionat.

8. Presentació d’ofertes

a) Lloc de presentació: Ajuntament de Ribes de Freser
Domicili: Plaça ajuntament 3
Localitat i codi postal. Ribes de Freser 17534

10. Despeses de publicitat. Si

Ribes de Freser a 1 de juliol de 2011
L’alcalde,
Marc Prat Arrey

Diputació de Girona
Secció BOPG
Pujada sant Martí 4-5
Girona

Adjunt els fem a mans l’edicte de licitació per la

implantació d’una central de

producció i una xarxa de distribució de calor al terme municipal de Ribes de Freser
( fase I) el subministrament i manteniment de les installacions , per ,tal que sigui inserit
al Butlletí amb caràcter URGENT

Marc Prat Arrey
Alcalde
Ribes

de Freser a 1 de juliol de 2011

