ANUNCI

1.

OBJECTE
Bases per a la selecció d’entre 5 i 10 equips de professionals per a dur a terme la
Direcció Integrada dels Projectes Executius i de l’Obra i la Direcció d’Execució de les
obres de construcció d’edificis d’habitatges, locals, aparcaments i equipaments
promoguts per REGESA durant el període 2008-2012.
Es seleccionaran dos grups de professionals per:
Grup A:

Obres de més de 40 habitatges, locals, aparcaments o equipaments de
més de 3,5 milions d’euros de pressupost.

Grup B:

Obres de menys de 40 habitatges, locals, aparcaments o equipaments
de menys de 3,5 milions d’euros de pressupost.

Els professionals que vulguin concórrer hauran de fer-ho en un dels dos grups, no
podent presentar oferta a tots dos. REGESA seleccionarà entre 2 i 5 equips per a
cadascun dels grups.
2.

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA ADJUDICACIÓ
Tramitació: Ordinària. Procediment: Obert. Forma adjudicació: Concurs.

3.

CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DELS HONORARIS PROFESSIONALS
En els termes previstos a la Base 14 de les Bases.

4.

INFORMACIÓ I OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA LICITACIÓ
La documentació podrà ser consultada a la pàgina www.regesa.cat, i adquirida a la
Copisteria Bramona, Ptge. Lluís Pellicer, 14, de Barcelona (Tel. 93 419 03 93) a partir
del dia d’avui.

5.

REQUISITS ESPECÍFICS PER PARTICIPAR EN ELS BASES
La solvència econòmica, financera, tècnica i professional dels licitadors s’haurà
d’acreditar en els termes previstos a la Base 6.

6.

PRESENTACIÓ D’OFERTES
A la seu de REGESA, C/ Tàpies, 4, de Barcelona, fins les 12 hores, del dia 18 de
setembre de 2008, i en els termes previstos a la Base 6. No s’acceptarà la presentació
d’ofertes per correu.

7.

OBERTURA D’OFERTES
A la seu de REGESA, a les 14 hores, del dia 18 de setembre de 2008.

8.

DESPESES DE L’ANUNCI
Les despeses de publicació d’aquest anunci aniran a càrrec de REGESA.

Barcelona, 21 de juliol de 2008

Ferran Julian Gonzalez
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