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Dilluns, 15 de febrer de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

ANUNCI

En virtut de la resolució adoptada per la Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de 
data 28 de gener de 2016, s'anuncia la licitació d'un concurs públic per a l'arrendament d'un local al municipi de Tordera, 
d'acord amb detall següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita la contractació: Servei de Coordinació-Contractació.
c) Obtenció de la documentació i informació:

1. Dependència: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
2. Domicili: Travessera de les Corts, 131-159, Recinte de la Maternitat Pavelló Mestral.
3. Localitat i codi postal: Barcelona 08028.
4. Telèfon: 93 402 26 80.
5. Correu electrònic: orgt.sgenerals@diba.cat.
6. Adreça electrònica: http://transparencia-orgt.diba.cat/procediments-oberts-i-negociats.
7. Data límit d'obtenció de documentació: de dilluns a divendres laborable de 9.00 a 14.00 hores i durant el termini de 16 
dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
En el cas que l'últim dia sigui dissabte, diumenge o festiu, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent. La informació  
també es pot consultar i obtenir en l'adreça electrònica.
8. Número d'expedient: 107/2016 (e-c 620348).

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Contracte privat.
b) Descripció de l'objecte: Arrendament d'un immoble (local d'oficines) destinat a oficina territorial de gestió i recaptació 
de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona al municipi de Tordera, amb una superfície d'entre 60 
m2 i 90 m2, situat dins d'un radi de 500 metres lineals de distancia de la Casa de la Vila de l'esmentat municipi.
c) Vigència inicial: 2 anys.
d) Pròrroga: prorrogable per períodes anuals obligatòriament per l'arrendador fins un total de cinc (5) anys.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb licitació pública, per concurs.
c) Criteris d'adjudicació:

1. Preu del local per m2, fins a 40 punts.
2. Emplaçament del local, fins a 25 punts.
3. Adequació del local a l'ús previst, fins a 20 punts.
4. Estat del local i de les instal·lacions, fins a 15 punts.

4. Pressupost màxim de licitació.

a) Import: 15.120,00 EUR, IVA exclòs, pels dos (2) anys de contracte, formulat en termes de preu unitari.
b) IVA (21%): 3.175,20 EUR.
c) Import total 18.295,20 EUR (IVA inclòs).
d) Preu unitari màxim: 7,00 EUR/m2 de superfície útil.
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5. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: de dilluns a divendres laborable de 9.00 a 14.00 hores i  durant el termini de 16 dies  
naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En 
el cas que l'últim dia sigui dissabte, diumenge o festiu, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
b) Lloc de presentació:

1. Dependència: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Servei de Coordinació-Contractació.
2. Domicili: Travessera de les Corts, 131-159, Recinte Maternitat Pavelló Mestral.
3. Localitat i codi: Barcelona 08028.
4. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: 3 mesos a comptar des de la data d'obertura de les 
ofertes.

6. Obertura de les ofertes.

a) Domicili: Travessera de les Corts, 131-159, Recinte de la Maternitat Pavelló Mestral.
b) Localitat i codi postal: Barcelona 08028.
c) Data i hora: l'obertura del sobre relatiu a la proposició econòmica (sobre 2) es durà a terme el tercer dia natural 
següent al de la finalització del termini de presentació de les ofertes, a les 12.00 hores i serà oberta al públic. En el cas 
que fos festiu, l'obertura tindrà lloc el primer dia hàbil següent.

Barcelona, 10 de febrer de 2016
El secretari de Gestió Tributària, Ferran Torres Cobas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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