43560

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5934 – 3.8.2011

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de concessió d’obra pública (codi:
URV COP 38/11).
1.
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora.
Organisme: Universitat Rovira i Virgili.
Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació i Compres
Número d’expedient: COP 38/11

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Redacció del projecte, la concessió d’obra pública per
a la construcció i posterior explotació d’uns allotjaments universitaris al Campus
Bellisens de la URV
Codi CPA: 45212410-3
Codi CPV: No procedeix
b) Divisió per lots i número: no escau
c) Lloc d’execució: Campus Bellisens, Av. de la Universitat 1, 43204 Reus
d) Termini d’execució : La data prevista de posada en explotació dels allotjaments universitaris, serà, com a màxim de 32 mesos a partir de la formalització
del contracte.
Termini d’explotació: 30 anys
e) Admissió de pròrrogues:Sí
f) Finançat amb fons europeus: No
3.
a)
b)
c)
d)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma d’adjudicació: varis criteris
Subhasta electrònica:No procedeix

4. Pressupost base de licitació: No hi ha pressupost de licitació, atès que l’adjudicatari es rescabalarà del cost de redacció del projecte i del cost de les obres que
són objecte d’aquesta licitació, mitjançant explotació, en els termes que es fixen en
el plec de clàusules administratives particulars.
Valor estimat del contracte: No hi ha pressupost de licitació, atès que l’adjudicatari es rescabalarà del cost de redacció del projecte i del cost de les obres que són
objecte d’aquesta licitació, mitjançant explotació, en els termes que es fixen en el
plec de clàusules administratives particulars.
5. Garanties exigibles:
a) Provisionals: 100.000,00€, d’acord amb la previsió de l’article 91 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), modificada per
la Llei 34/2010, de 5 d’agost, i per la llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
b) Garantia definitiva: D’acord amb la previsió de l’article 83 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contracte del sector públic (LCSP), modificada per la Llei
34/2010, de 5 d’agost, i per la llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible serà
del 5% del valor total de la inversió prevista, d’acord amb la proposta presentada
per l’empresa, IVA no inclòs.
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Obtenció de documentació i d’informació:
Entitat: Universitat Rovira i Virgili, Oficina de Contractació i Compres
Domicili:Edifici N5, Marcel·lí Domingo 2-6
Codi postal i localitat: 43007 Tarragona
Telèfon: 977 / 55 95 02 (Inf. Administrativa) i 93 253 15 20 (Inf. Tècnica)
Fax: 977 / 55 82 53
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f) Adreça d’Internet: https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
Data límit d’obtenció de la documentació i informació: fins a la data límit de
presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No es requereix per aquest expedient.
b) Solvència econòmica, financera tècnica i professional: veure annex núm.3
del Plec de clàusules administratives particulars.
c) Contracte reservat: No
8. Presentació d’ofertes
a) Data i hora límit de presentació: fins a les 13.30 hores del dia 22 de setembre
de 2011
b) Documentació a presentar: La requerida al plec de clàusules administratives
particulars, al quadre de característiques del contracte i al plec de prescripcions
tècniques.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Universitat Rovira i Virgili.
Lloc: Oficina del Registre General
Domicili: c. de l’Escorxador, s/n .
Codi postal i localitat: 43003 Tarragona
Fax: 977 29 70 35.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
Dos mesos des de l’obertura de les proposicions, sens perjudici d’allò previst a
l’article 145.2 pel que fa a l’ampliació d’aquest termini quan concorrin ofertes amb
valors anormals o desproporcionats
e) Admissió de variants: No s’admeten variants o alternatives dels licitadors
respecte de les condicions o termes d’execució de l’objecte del contracte.
9.
a)
b)
c)
d)

Obertura de les ofertes tècniques (sobre B)
Entitat: Universitat Rovira i Virgili, Serveis Centrals
Domicili:Edifici N5, Marcel·lí Domingo 2-6
Codi postal i localitat: 43007 Tarragona
Data i hora: Dia 11 d’octubre de 2011 a les 9.30 hores.

10. Obertura de les ofertes econòmiques (Sobre C)
a) Entitat: Universitat Rovira i Virgili, Serveis Centrals
b) Domicili:Edifici N5, Marcel·lí Domingo 2-4-6
c) Codi postal i localitat: 43007 Tarragona
d) Data i hora: Es notificarà oportunament i s’anunciarà a la pàgina web de la
URV https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
11. Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en l’apartat 7 del
Plec de clàusules administratives particulars.
a) Criteris que obeeixen a un judici de valor: a 160 punts
b) Criteris amb aplicació de fórmules automàtiques: a 40 punts
12. Altres informacions
Només seran admeses les proposicions que vagin acompanyades del certificat
d’entrada corresponent d’un registre oficial de l’administració pública on es faci
constar l’hora i la data d’entrada en el registre, que en cap cas pot ser posterior a les
13.30 hores de la data límit de presentació de proposicions.
Les proposicions també és poden trametre per correu dins el termini d’admissió.
En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus, acreditar que la imposició s’ha efectuat abans de l’hora fixada com a límit en
la presentació d’ofertes i anunciar a l’òrgan de contractació mitjançant l’Oficina
de Registre General la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama o per correu
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electrònic a l’adreça: registre.general@urv.cat, durant el mateix dia de la finalització
del termini de presentació d’ofertes.
13. Despeses d’anuncis: Seran a càrrec dels adjudicataris del contracte.
14. Data de tramesa de l’anunci al “Diari Oficial de les Comunitats Europees”:
No és d’aplicació
15. Portal informàtic o pàgina web on figurin les informacions relatives a la
convocatòria o on puguin obtenir els plecs
Perfil del contractant: https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
Qualsevol modificació i/o aclariment posterior que es pugui produir es publicarà
a la mateixa adreça web
Tarragona, 28 de juliol de 2011
FRANCESC XAVIER GRAU I VIDAL
Rector
PG-297891 (11.213.014)
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