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Dijous, 22 de maig de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Contractació General

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'Expedient: Departament de Contractació.
c) Número d'expedient: 14-008.

2. Objecte del contracte.

a)  Descripció  de  l'objecte:  Servei  de  manteniment  de  les  instal·lacions  tèrmiques  (calefacció,  climatització  i  aire 
condicionat, aigua calenta sanitària a gas, energia solar tèrmica i gas) dels equipaments municipals de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat.
b) Lloc d'execució: Cornellà de Llobregat.
c) Termini d'execució o data límit de lliurament: 2 anys.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment d'Adjudicació: Obert-Harmonitzat.
c) Forma: Oferta econòmica més avantatjosa.

4. Pressupost base de licitació.

El tipus o preu de la licitació del contracte té dos components:

a) El tipo o preu del manteniment preventiu que s'estableix en la quantia màxima següent:

Import (IVA exclòs): 260.015,00.-EUR
IVA 21%: 54.603,15.-EUR
Total (IVA inclòs): 314.618,15.-EUR

b) El tipus o preu del manteniment correctiu que consistirà en els preus unitaris de materials i mà d'obra recollits a la 
clàusula 3.2 del Plec de prescripcions tècniques, per una quantia màxima de:

Import (IVA exclòs): 87.092,44.-EUR
IVA 21%: 18.289,41.-EUR
Total (IVA inclòs): 105.381,85.-EUR

5. Garantia provisional.

No s'exigeix.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Departament de Contractació).
b) Domicili: pça. de l'Església s/n.
c) Localitat i codi postal: 08940-CORNELLA DE LLOBREGAT.
d) Telèfon: 93-377 02 12.
e) Telefax: 93-377 89 00.
f) Adreça Electrònica: www.cornellaweb.com.
g) Data límit d'obtenció de documents e informació: Fins el dia 13 de juny de 2014, de 8'30 hores a 13'00 hores. C
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Dijous, 22 de maig de 2014

7. Requisits específics del contractista.

Classificació, en el seu cas: (grups, subgrups i categoria): Grup P, subgrups 2 i 3, categoria A.
Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà d'estar registrada com a empresa instal·ladora mantenidora dels següents 
serveis: Empresa instal·ladora - mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis (REITE).

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: Fins el dia 13 de juny de 2014, de 8'30 hores a 13'00 hores.
b) Documentació a presentar: la que es ressenya al plec de condicions particulars.
c) Lloc de presentació: Departament de Contractació.

1. Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2. Domicili: pça. de l'Església, s/n.
3. Localitat i codi postal: 08940-CORNELLA DE LLOBREGAT.

d) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
b) Domicili: pça. de l'Església, s/n.
c) Localitat: Cornellà de Llobregat.
d) Data: Segons es ressenya al Plec de Condicions Particulars. 

10. Altres informacions: Les que es ressenyen al Plec de Condicions Particulars.

11. Despeses dels anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.

Cornellà de Llobregat, 9 de maig de 2014
L'alcalde, p. d. f., el cap del Departament de Contractació General, Antonio Amenós Álamo

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