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Dimarts, 10 d'abril de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecans. Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, SL

ANUNCI de la  societat  privada municipal  Gestió  d’Infraestructures i  Projectes Viladecans,  S.L..  sobre licitació  d’un  
contracte d’obres

1. Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L., societat privada municipal de l’Ajuntament 
de Viladecans.

Obra:  Redacció del projecte executiu, estudi i coordinació de seguretat i salut si s’escau, i posterior execució del les 
Instal·lacions Fotovoltaiques sobre coberta de l’escola de Ponent en el municipi de Viladecans.

2. Objecte.

a) Descripció: Redacció del projecte executiu, estudi i coordinació de seguretat i salut si s’escau, i posterior execució del 
les Instal·lacions Fotovoltaiques sobre coberta de l’escola de Ponent en el municipi de Viladecans.
b) Lloc d’execució: Viladecans.
c) Termini d’execució: Posada en marxa de la instal·lació: Límit 30 de juny de 2012.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.

4. Pressupost base de licitació: 162.000,00 EUR (IVA exclòs).

5. Garanties.

Provisional: No cal.
Definitiva: No cal.

6. Obtenció de documentació i  informació:  El  Plec administratiu  i  de prescripcions tècniques del  procediment obert 
quedaran exposats durant el termini de presentació de les proposicions (13 dies naturals des de publicació de l’anunci al 
BOP), entre les 9:00 i les 14:00 dels dies laborables (dilluns a divendres) a les oficines de:

a) Entitat: Gestió d’Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L.
b) Domicili: C/ Pompeu Fabra 50.
c) Localitat i codi postal: Viladecans 08840.
d) Telèfon: (93) 637 30 55 Fax: (93) 637 78 21 E-mail: vigip@vimed.net.

Els plecs, i la resta de documentació es poden obtenir en suport digital en el perfil del contractant del poder adjudicador: 
www.vigem.cat.

7. Requisits específics del licitador.

- No es precisa classificació.
- 5 anys d’experiència en execució d’instal·lacions i redacció de projectes fotovoltaics, i potència instal·lada superior a 1 
MW.
- Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica conforme el  que  s’estableix  en 
el Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques i en el TRLCSP i disposar d’assegurança de 
responsabilitat civil per import mínim de 1.500.000 EUR.

8. Presentació d’ofertes.

a) Data límit: (13 dies naturals des de publicació anunci al BOP).
b) Documentació a presentar: l’exigida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: en l’adreça indicada en el punt 6. C
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d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats a partir de la data d’obertura de 
les proposicions.
e) No s’admetran ofertes variants.
f) No s’admetran les proposicions presentades per correu.

9. Obertura de les ofertes. Es comunicarà als licitadors amb antelació suficient.

Les despeses dels anuncis de licitació i adjudicació del contracte aniran a càrrec de l'adjudicatari fins al límit de 1.500.-
EUR.

Viladecans, 23 de març de 2012
El conseller delegat de Gestió d’Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L., Serafin Presmanes Rivas

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