
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLOT

EDICTO sobre contratación, mediante procedimiento abierto, de la concesión de obra pública para la
construcción y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de una red de calor con el uso de
energías renovables y de suministro de energía (exp. CCS12014000004).

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20/02/2014, va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert, per a l’adjudicació del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i servei de
manteniment integral de les instal·lacions d'una xarxa de calor amb l'ús d'energies renovables i de
subministrament d'energia, així com el plec de clàusules administratives particulars i i prescripcions tècniques
han de regir l’esmentada contractació

Així també s’acorda convocar la licitació i publicar l’anunci al BOP al DOG i al perfil del contractant.

OBJECTE DE LA LICITACIÓ.- La concessió d'obra pública per a la construcció i servei de manteniment integral
de les instal·lacions d'una xarxa de calor amb l'ús d'energies renovables i de subministrament d'energia.

TIPUS DE LICITACIÓ.- Preu any: 182.531,81€ + IVA

TERMINI.- 15 anys + 2 anys de possible pròrroga.

PLECS DE CLÀUSULES:.- Es poden consultar a les oficines de Secretaria de l’Ajuntament d’Olot durant el
termini de presentació de proposicions, en hores d’oficina i a la web municipal: www.olot.cat (perfil del
contractant)

FIANÇA.- Definitiva: 5% del preu de l’adjudicació (IVA exclòs).

VISITA A LES INSTAL·LACIONS OBLIGATÒRIA: La data i hora que es fixi per a la visita a cada edifici i
instal·lació s’inserirà en el perfil del contractant.

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: Al departament de Contractació de l’Ajuntament d’Olot per un termini de
TRENTA-CINC (35) DIES NATURALS a comptar de l’endemà que es publiqui el darrer anunci de licitació al BOP i
al DOG, de les 8 a les 14 hores; en el ben entès que si la finalització del termini coincideix en dissabte o festiu
aquest es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent .

Cada licitador presentarà la proposició en tres (3) sobres tancats i signats pel licitador o persona que el
representi, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 18 del plec de condicions administratives.

OBERTURA DE PLIQUES: La data que es fixi per a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3 s’inserirà en el perfil del
contractant i servirà a efectes de notificació de la mateixa als interessats.

Olot, 6 de març de 2014

L'alcalde, signatura il·legible
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