ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

3.
a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: més avantatjosa.

4.

Pressupost base de licitació.
Valor anual estimat del contracte de 125.000,00 € mes IVA.

5.

Garantia definitiva
Import equivalent al 5% del preu de l’adjudicació.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenció de documentació i informació.
Entitat: EUSAB, SAU
C.I.F.: A58478918
Domicili: carrer Ricart, 17 - local.
Localitat i codi postal: Sant Adrià de Besòs, 08930.
Telèfon: 934620938 i 608509655, Fax: 934620123, e-mail: eusabsau@eusab.net
Data límit d’obtenció de document i informació: fins a la data de termini de presentació de pliques.

7.
a)
b)

Requisits específics del contractista.
Classificació, si s’escau (grups, subgrups i categoria), de caràcter informativa, no obligatòria.
Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i Professional: la esmentada en el plec de clàusules.

8.
a)
b)
c)

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
El termini de presentació de les ofertes serà un cop transcorreguts 15 dies naturals a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Documentació que integrarà les ofertes: la esmentada en la punt 9.2. del plec de clàusules.
Lloc de presentació: Departament d’Administració d’EUSAB, SAU.
1) Entitat: ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, SAU.
2) Domicili: carrer Ricart, 17 - local.
3) Localitat i codi postal: Sant Adrià de Besòs, 08930.

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Obertura de les ofertes.
Entitat: EUSAB, SAU.
Lloc: A la Secretaria de la societat, ubicada a la Plaça de la Vila, 12, 6ª planta (edifici Ajuntament).
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Data: Uns dies posteriors següents a l’últim dia de presentació d’ofertes.
Hora: pendent de concretar.

10. Despeses de publicitat: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.

https://bop.diba.cat

b)
c)
d)

Pàg. 1-1

Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: Regular la convocatòria del procediment obert per a la renovació de la maquinària del
sistema de control de l’Aparcament soterrani La Vila, de la Plaça de la Vila, s/n. de Sant Adrià de Besòs.
Lloc d’execució: Al terme de Sant Adrià de Besòs.
Durada del contracte: Un any com màxim, a comptar des de la data de formalització del contracte.
L’execució del contracte comprendrà la realització dels treballs esmentats al Plec de Clàusules Tècniques i
Administratives particulars del 14-12-2017.
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2.
a)

Data 6-3-2018

Entitat adjudicadora.
Societat Municipal: ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, SAU (EUSAB).
Dependència que tramita l’expedient: Departament d’Administració d’EUSAB, SAU.
Expedient de Novembre-2017, Nom: Renovació Maquinària Control Aparcament La Vila, Núm. 2017/4S08.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.
a)
b)
c)

A

De conformitat amb la resolució de la Vicepresidenta i Consellera Delegada d’EUSAB, SAU de data 12 de febrer de
2.018, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria per a la licitació del procediment obert per a la contractació
d’una empresa per la Renovació de la Maquinaria del sistema de control de l’Aparcament soterrani La Vila, de la Plaça
de La Vila, s/n de Sant Adrià de Besòs, conforme a les següents dades:

11. Perfil de contractant: Figura a la pagina web d’EUSAB www.eusab.net, totes les informacions relatives a la
convocatòria.

B

Sant Adrià de Besòs, 23 de febrer de 2018.

Joan Casas
Cap d’Administració d’EUSAB, SAU
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Cristóbal Ferre
Gerent d’EUSAB, SAU

