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CONSORCI COSTA BRAVA
ANUNCI
del Consorci Costa Brava, sobre licitació d’obres.
La Comissió de Govern del Consorci de la Costa Brava reunida en sessió ordinària
realitzada en data 8 de juliol de 2008, va aprovar l’expedient per a la contractació,
pel procediment obert, del contracte d’obres d’execució del projecte tècnic denominat Projecte executiu de construcció de dos dipòsits reguladors d’aigua potable
i canonada d’alimentació.
Per la present s’anuncia la convocatòria d’aquesta licitació amb el detall següent:
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consorci de la Costa Brava.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Execució del projecte tècnic denominat Projecte
executiu de construcció de dos dipòsits reguladors d’aigua potable i canonada
d’alimentació al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols
b) Termini d’execució: 9 mesos.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: no harmonitzat
4.- Pressupost de licitació
Import total: 1.821.967,41 € (més IVA)
5.- Terminis
a) Durada: 9 mesos
b) Garantia: 1 any
6.- Garanties
Provisional: no se’n demana.
Deinitiva: del 5% de l’import d’adjudicació.
7.- Classiicació del contractista
Grup E, subgrup 1, categoria e.
8.- Criteris de valoració
a) Puntuació econòmica: ins a 50 punts.
b) Puntuació tècnica: referida als sistemes constructius i coherència tècnica de
l’execució de l’obra: ins a 30 punts.
c) Control de qualitat i qualitat ambiental: ins a 10 punts.
d) Memòria del programa de treball a seguir en la realització del projecte amb
mitjans materials i personals que intervindran en l’execució de l’obra objecte del
contracte: ins a 10 punts.
9.- Admissibilitat de variants
L’òrgan de contractació sí admetrà variants o alternatives al projecte presentades
pels licitadors que puguin ser qualiicades com a millores en els termes previstos
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
10.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci de la Costa Brava.
b) Domicili: Plaça Josep Pla, num. 4, 3r, 1a.
c) Localitat i codi postal: Girona, 17001.
d) Telèfon: 972. 20.14.67.
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e) Telefax: 972. 22.27.26.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de
presentació de proposicions.
També es pot obtenir informació i sol·licitar la documentació a l’adreça corresponent al peril del contractant del Consorci de la Costa Brava, que és la següent:
http://www.ccbgi.org/
11.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: S’inicia l’endemà de l’última publicació de l’anunci
d’aquest concurs inserit en el Butlletí Oicial de la Província de Girona i en el Diari
Oicial de la Generalitat de Catalunya i inalitzarà el dia 25 d’agost de 2008.
b) Hora límit: les 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la que s’esmenta al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Consorci de la Costa Brava.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 10 d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justiicar la data d’imposició de la tramesa a l’oicina de
correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o
telegrama, durant el mateix dia.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3
mesos des de l’obertura pública de les ofertes.
12.- Obertura de proposicions sobre 2
a) Entitat: Consorci de la Costa Brava.
b) Domicili: Plaça Josep Pla, núm. 4, 3r, 1a.
c) Localitat: Girona.
d) Data: 8 de setembre de 2008.
En el cas que es presentin proposicions per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 12 h.
f) Lloc: Sala de Juntes Generals del CCB.
13.- Criteris d’adjudicació: l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, valorada
d’acord amb els criteris que iguren en el plec de clàusules particulars.
14.- Despeses d’anunci: l’import de l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Girona, 9 de juliol de 2008
MANEL SERRA I PARDÀS
Gerent
PG-219656 (08.200.002)
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CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
EDICTE
del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès, sobre modiicacions
contractuals.
Per a general coneixement i de conformitat amb l’establert per la normativa
d’aplicació, es fa públic que en els Butlletins Oicials de la Província de Barcelona
que a continuació s’indiquen, han estat publicades les següents modiicacions
contractuals i contractació amb caràcter de màxima urgència:
- Butlletí Oicial de la Província de Barcelona núm. 103 de 29.04.08
- Butlletí Oicial de la Província de Barcelona núm. 124 de 23.05.08
- Butlletí Oicial de la Província de Barcelona núm. 158 de 2.07.08
Moià, 7 de juliol de 2008
JOSEP MONTRÀS I ROVIRA
President
PG-219681 (08.193.150)
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