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CENTRO TECNOLóGICO FORESTAL DE CATALUÑA

ANUNCIO
del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, sobre licitación de un contrato de 
servicio.

CONTRACTE PER AL SERVEI DE CARACTERITZACIó DEL PARC D’EDIFICIS 
PUBLICS TERCIARIS MUNICIPALS DE CATALUNyA I DEFINICIó DE ME-
SURES ÒPTIMES PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
I AVALUACIó ECONÒMICA DE LES MATEIXES”COFINANÇAT, ENTRE 
ALTRES, PER LA UNIó EUROPEA, MITJANÇANT EL FONS FEDER (Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional), A TRAVéS DEL PROGRAMA OPE-
RATIU MED 2007-2013.

Per Resolució de la direcció general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 
de data 17 de gener de 2013 es va acordar l’aprovació de l’inici de l’expedient i els 
plecs de clàusules administratives i tècniques que regiran la licitació, mitjançant 
concurs públic, procediment negociat amb publicitat i tramitació ordinària de la 
següent contractació:

“Servei de caracterització del parc d’edificis públics terciaris municipals de Ca-
talunya i definició de mesures òptimes per a la millora de l’eficiència energètica i 
avaluació econòmica de les mateixes, cofinançat, entre altres, per la Unió Europea, 
mitjançant el fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), a través 
del programa operatiu MED 2007-2013”

Consegüentment es procedeix a l’exposició pública dels esmentats plecs, per un 
termini de 15 dies naturals, amb la finalitat que es puguin presentar reclamacions 
i/o al·legacions a aquest, considerant-se definitivament aprovats en el supòsit que 
no es presentin reclamacions i/o al·legacions.

Els esmentats plecs i la resta de documentació es troben exposats a la secretaria 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, on poden ser examinats en dies hàbils 
i hores d’oficina. Així mateix, procedeix simultàniament a la publicació de l’anunci 
de licitació en base al següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: del servei de caracterització del parc d’edificis públics 

terciaris municipals de Catalunya i definició de mesures òptimes per a la millora 
de l’eficiència energètica i avaluació econòmica de les mateixes, cofinançat, entre 
altres, per la Unió Europea, mitjançant el fons FEDER (Fons Europeu de Desen-
volupament Regional), a través del programa operatiu MED 2007-2013

b) Termini d’execució: 13 mesos des de la signatura del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat amb publicitat
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total: 80.000€ + l’IVA corresponent vigent en el moment de la factura-

ció.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de 

licitació.

5. Garanties
La garantia definitiva es fixa en el 5% de l’ import d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
b) Domicili: Carretera de Sant Llorenç de Morunys, km.2
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c) Localitat i codi postal: Solsona, 25280
d) Telèfon: 973 48 17 52
e) Fax: 973 48 41 91
f) Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: fins l’últim dia de 

presentació de les propostes

7. Presentació de les ofertes
a) Data límit per a la presentació de les propostes és de 15 dies naturals, compta-

dors a partir del dia següent a la recepció de la invitació a participar.
b) Documentació que integraran les ofertes: les establertes al plec de clàusules 

administratives particulars
c) Lloc de presentació: Secretaria del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

8. Obertura de les ofertes

L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques i tècniques tindrà lloc a la seu 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a partir del primer dia hàbil següent 
a la finalització del termini de presentació de propostes.

Solsona, 17 de gener de 2013

DENIS BOgLIO

Director general

PG-326196 (13.021.053)
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