Dimecres, 3 de desembre de 2014
ALTRES ENTITATS
Consorci del Besòs
ANUNCI de licitació concurs de projectes restringit "Passatges Besòs"
a) Organisme: Consorci del Besòs.
b) Obtenció de documentació i informació:
1) Entitat: Consorci del Besòs.
2) Domicili: Carrer Olímpic, s/nº 2ª planta EDIFICI BESÒS. (cantonada pl. Francesc Micheli i Jové).
3) Localitat i codi postal: 08930 Sant Adrià de Besòs.
4) Telèfon: 93.462.68.68.
5) Adreça de correu electrònic:
Consultes tècniques: j.calafi@consorcibesos.cat.
Consultes jurídiques: j.canela@consorcibesos.cat.
6) Perfil del contractant: www.consorcibesos.cat.
c) Descripció: Concurs de projectes restringit per tal de seleccionar l'equip redactor d'un avantprojecte que permeti
millorar el pas soterrat entre l'avinguda de la platja i el carrer de la platja i defineixi els trets bàsic del procés de
transformació de l'eix cívic a Sant Adrià de Besòs.
d) Lloc d'execució: Consorci del Besòs.
e) Termini els establerts als plecs de clàusules administratives particulars.
Tramitació, procediment i criteris d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Concurs de projectes restringit.
c) Criteris d'adjudicació: diversos criteris d'adjudicació que s'especifiquen als Plecs de Clàusules Administratives
Particulars que regeixen la licitació.
Valor estimat del contracte
No superior a 90.000,00 EUR (IVA exclòs), veure clàusula 2 del Present Plec
A.1
Import Licitació
8.000,00 EUR, IVA exclòs
4.000,00 EUR, IVA exclòs

CVE-Núm. de registre: 022014032241

Treballs
Primer premi: redacció de l'avantprojecte
Primes de participació per als 5 seleccionats per a la fase 2
A.2
Projecte Bàsic
Projecte executiu
Direcció d'obra d'Arquitecte i
Certificat Final d'Obres

Import a concretar de conformitat a la clàusula 2 del
Plec de Clàusules Administratives particulars, si bé en
el seu conjunt no serà superior a 62.000, IVA exclòs

Pressupost de licitació
Pressupost de licitació: 28.000,00 EUR (IVA exclòs), segons el següent desglossament:
a) Primes de participació (participants fase 2 no guanyadors: fins a un màxim de 5): 4.000,00 EUR, IVA exclòs.

1

Dimecres, 3 de desembre de 2014

b) Contractació Avantprojecte: 8.000,00 EUR, IVA exclòs.
Garanties exigides
a) Provisional: No procedeix.
b) Definitiva: 5 % de l'import de l'avantprojecte i d'aquells treballs addicional que s'adjudiquin mitjançant procediment
negociat sense publicitat.
c) Termini de garantia: 2 anys, per resoldre qualsevol dubte i/o consulta.
Presentació sol·licituds de participació i documentació annexa (Sobre 1 i sobre2, Fase I)
a) Data límit de presentació: 19 de gener de 2015.
b) Lloc de presentació: Oficines del Consorci del Besòs, al carrer Olímpic, s/nº 2ª planta (cantonada pl. Francesc Micheli
i Jové), de dilluns a divendres de 09.00 hores fins a les 12.00 hores.
Presentació propostes tècniques anònimes (sobre 3) i sobre contenidor de la identitat (sobre 4)
a) Data límit de presentació: 22 d'abril de 2015.
b) Lloc de presentació: Oficines del Consorci del Besòs, al carrer Olímpic, s/nº 2ª planta (cantonada pl. Francesc Micheli
i Jové), de dilluns a divendres de 09.00 hores fins a les 14.00 hores.
Obertura Lemes
a) Data obertura: 30 d'abril de 2015.
b) Lloc d'obertura: Oficines del Consorci del Besòs, al carrer Olímpic, s/nº 2ª planta (cantonada pl. Francesc Micheli i
Jové), a les 14.00 hores.
Despeses de publicitat
No procedeix.
Premis, primes de participació i altres
Primer Premi: Contractació Avantprojecte per un valor de 8.000 EUR, IVA exclòs.

Mencions: El Jurat podrà acordar l'emissió de quantes mencions estimi oportunes, sense que això suposi cap dret a
percebre compensació econòmica.
Altres informacions
Amb la finalitat d'atendre i solucionar els dubtes i/o consultes dels interessats es posen a la seva disposició les següents
adreces electròniques:
Consultes tècniques: j.calafi@consorcibesos.cat.
Consultes jurídiques: j.canela@consorcibesos.cat.
Sant Adrià de Besòs, 28 de novembre de 2014
El secretari, Manuel Mallo Gómez

https: //bop.diba.cat
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DL: B-41698-2002
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Primes de participació a la Fase II: 4.000 EUR, IVA exclòs, per cadascun dels participants seleccionats per presentar
proposta a la Fase II i que efectivament presentin proposta adequada a les bases administratives i tècniques del
Concurs.

