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MB-05103  
 
Execució de les obres de millora local. Ponts i estructures. Modernització i adequació per a 
persones amb mobilitat reduïda de passarel·la a la carretera C-31, PK 182+600. Tram: 
Gavamar (Gavà). Clau: MB-05103  
 
 
Nou format LCT Suport Informàtic  
Nou Plec de Bases  

Data de publicació: 13/06/2007 

Pressupost base: 466.572,25€ 

Documents

Anunci  
DOGCde 13/06/2007 

Ofertants 
Data límit: 27/08/2007 
13:00 

Obertura de pliques 
Data: 06/09/2007 10:05 

Adjudicació  

Pel qual es fa pública la licitació d'un contracte.

1  Entitat adjudicadora: Gestió d'Infraestructures S.A., Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya. 

2  Objecte:  
a) Descripció: Execució de les obres de millora local. Ponts i estructures. Modernització i adequació per a persones amb 
mobilitat reduïda de passarel·la a la carretera C-31, PK 182+600. Tram: Gavamar (Gavà). Clau: MB-05103 . 
b) Lloc d'execució: Baix Llobregat. 
c) Termini d'execució: 3 mesos 

3  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:  
a) Tramitació: ordinària. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurs. 

4  Pressupost base de licitació  
466.572,25 €  (IVA del 16% inclòs). 

5  Garantia provisional : 2.0 % de l'import de la licitació 

6  Obtenció de documentació i informació: els plecs de bases del concurs i el projecte de les obres, quedaran exposats 
durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9h i les 13h dels dies laborables a les oficines de : 
a) Entitat: Gestió d'Infraestructures, S.A. 
b) Domicili: Carrer Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta 
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08029 
d) Telèfon: (93) 444.44.44 
e) Fax: (93) 444.44.88 

7  Requisits específics del licitador:  
a) S'exigirà la següent classificació del licitador: 
Classificació: grup: B; subgrup: 2; categoria: e;  
b) Es sol·licitaran els mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica previstos en els articles 16 i 19 
del Text Refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques en els termes que figuren en el Plec de Bases i la 
documentació addicional que s'indica en el mateix. 

8  Presentació d'ofertes:  
a) Data límit: 27 de agost de 2007 a les 13 hores.  
b) Documentació a presentar: l'exigida en el plec de bases. 
c) Lloc de presentació: en l'adreça indicada en el punt 6. 
d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 4 mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les 
proposicions. 
e) Cada concursant podrà presentar una oferta (l'oferta base) i totes les variants que estimi oportunes, sempre que estiguin 
adequadament separades i diferenciades 
També s'admetran les proposicions presentades a correus d'acord amb el que preveu el Plec de Bases. 

9  Obertura de les ofertes:  
Tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 6 a les 10:05 hores del dia 6 de setembre de 2007. 

10  

11  Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte. 

12  Data de tramesa al D.O.U.E.: 8 de juny de 2007. 

13  La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació associada al mateix es troba disponible a la pàgina 
web http://www.gisa.es/


