
ANUNCIS DIVERSOS

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL

RESOLUCIÓ sobre redacció del projecte tècnic i direcció d'obra i arquitectura de la reforma de les plantes
2a i 3a de la Fundació Sant Hospital per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i
centre de dia a la planta 2a de l'edifici annex.

Òrgan de contractació: Gerent del Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Expedient: FSHSU 1/15

Objecte del Contracte: Contractació de la redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la
reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i
centre de dia a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Criteris al millor preu de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, per procediment obert i tràmit ordinari.

Valor estimat del contracte: 205.110,76 euros sense IVA

Pressupost de licitació: 170.925,64 euros sense IVA

Vigència del contracte: inferior a un any

Criteris de valoració de les ofertes: Segons el plec de clàusules administratives particulars

Garantia provisional: no es requereix

Garantia definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà recollir de 9 a 14 hores a les
dependències del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. El preu
de la documentació és de 10 euros. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la pàgina web
www.consorci.org

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del 4 de setembre  de 2015, a
les dependències del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av . Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L’obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de la Fundació Sant hospital de la Seu d’Urgell carrer Passeig Joan
Brudieu, 8 , La Seu d’Urgell (25700) , el dia 21 de setembre de 2015 ales 11:00 hores

 

La Seu d’Urgell, 31 de juliol de 2015

 

Mateu Huguet

Gerent
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