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2. Objecte:
a) Descripció: Procediment per a l'adjudicació del contracte relatiu a l’execució de les obres
del projecte d’intervenció arqueològica subsidiària (sondejos informatius aparcament
Estació de França) de la construcció de la Biblioteca Central de Barcelona (Exp. núm.
PO/2008/000166).
b) Emplaçament: Superfície que ocupa l’aparcament en superfície de l’Estació de França,
delimitada entre l’Avinguda del Marquès de l’Argentera i el passeig de Circumval·lació, al
barri de la Ribera, al districte de Ciutat Vella, de Barcelona.
b) Termini d’execució: 4 setmanes
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat
c) Forma: No harmonitzada
4. Pressupost base de licitació: 57.281’95 euros (IVA exclòs).
5. Valor estimat del contracte: 57.281’95 euros ( IVA exclòs).
6. Garantía provisional:
No s’exigeix
7. Obtenció de documentació i informació:
El Plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques es pot consultar a la www.
fomentciutatvella.net. La resta d’informació relativa a aquest procediment es lliurarà als
convidats en el moment de la seva invitació.
8. Requisits específics del licitador:
a) S’exigirà la classificació A1d.
b) Es sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica,
previstos en els articles 23 i 24 de les Instruccions Internes de Contractació en els termes
que figuren en el Plec de clàusules particulars.
c) Es seleccionaran els licitadors conforme el previst al Plec de clàusules particulars, sense
que s’estableixi cap limitació de nombre.
9.

Presentació de les sol·licituds de participació:
a) Data límit: 25 de setembre, a les 14 hores.
b) Documentació a presentar: Sol·licitud de participació conforme el model que consta al
Plec de clàusules particulars.
c) Forma de presentació: Per fax al 93.343.54.56 o mitjançant la web de la societat
d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant quatre mesos, comptat a partir
de la recepció de les proposicions.
e) S’admetran les proposicions presentades per correu.
f) No s’admetran variants

10.
Els licitadors podran consultar les Instruccions Internes de Contractació a la pàgina web
de l’entitat: www.fomentciutatvella.net.
Itziar González Virós
Vicepresidenta primera
Barcelona, 19 de setembre de 2008

