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Concursos i anuncis

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANUNCI

pel qual es convoca un procediment obert d’obres.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
c) Núm. exp. CONOB033003CO2009018.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: obres de remodelació de la planta -1 de l’Ediici PG 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
b) Divisió per lots: No
c) Lloc d’execució de l’obra: Av. Diagonal, 647. 08028 Barcelona.
e) Termini d’execució de l’obra: 4,5 mesos.

3. Tramitació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment obert

4. Pressupost de licitació: 159.584,48 € de preu base més 25.533,52 €, corresponent 
al 16% d’IVA i que resulta un import total de 185.118,00 €.

5. Garanties:
Provisional: es dispensa d’acord amb l’art. 91 de la Llei de contractes del sector 

públic.
Deinitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.

6. Obtenció d’informació de 9 a 13,30 h.
a) Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya. Unitat de Contractació.
b) Domicili: Plaça Eusebi Güell, 6.
c) Localitat i codi postal Barcelona 08034
d) Telèfon: 93 401 25 62
e) Telefax: 93 401 61 25.
f) Obtenció de documentació: servei de fotocòpies. Telèfon 93 401 79 66.
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: ins a la data límit de 

presentació d’ofertes.

7. Requisits especíics del contractista: clàusula 7 del plec de clàusules admi-
nistratives

Classiicació requerida: Grup C, subgrups 4 i 6, categoria D,

8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 30 de març de 2009 a les 13.30 h. Aquest termini 

quedarà ampliat per completar els 26 dies naturals de presentació d’ofertes si la 
publicació d’aquest anunci al DOGC, fos posterior al dia 4 de març de 2009.

De la mateixa manera, l’obertura pública de proposicions s’ajornarà ins el dijous 
següent a la mateixa hora.

b) Documentació a presentar: la ressenyada a la clàusula 7 del plec de clàusules 
administratives

c) Lloc de presentació: Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Plaça Eusebi Güell, 6. Barcelona 08034.

d) Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva ofer-
ta:

3 mesos comptats a partir de la data de l’obertura de les proposicions.

9. Obertura de les ofertes: a les 10 h. del dia 2 d’abril de 2009, a la Sala de 
Juntes, de la segona planta de l’ediici Vèrtex, Plaça Eusebi Güell, 6, Barcelona. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5329 – 2.3.2009 16759

Concursos i anuncis

L’acta d’obertura de les ofertes es posarà a disposició dels licitadors durant 15 dies 
naturals, a la Unitat de Contractació de la Universitat.

10. Criteris de valoració: els indicats a la clàusula 9 del plec de clàusules ad-
ministratives.

11. Despeses dels anuncis: els imports dels anuncis aniran a càrrec de l’adju-
dicatari.

12. Els plecs d’aquesta licitació poden ser consultats a la següent adreça web: 
http://www.upc.edu/web/patrimoni. (peril del contractant, procediment obert).

Barcelona, 23 de febrer de 2009

P. D. del rector (segons la Resolució núm. 3010/2006 de data 13 de desembre, DOGC 
núm. 4800)

JOSEFINA AULADELL BAULENAS

Gerent

PG-236313 (09.056.116)
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