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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA

ANUNCI

de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, sobre licitació d’un subministrament.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català de Recerca de l’Aigua
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
c) Obtenció de document i informació:
1. Dependència: Servei de Contractació - Secció d’Administració i Contracta-

ció
2. Domicili: Edifici H2O, carrer Emili Grahit 101, Parc Científic i Tecnològic 

de la Universitat de Girona
3. Localitat i Codi Postal: Girona-17003
4.Telèfon:972-18-33-80
5. Telefax: 972-18-32-48
6. Correu electrònic: contractació@icra.cat
7. Adreça del Perfil del Contractant: http://www.icra.cat/cat/perfil_contractant.

html
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació:16 de maig de 2011
d) Número d’expedient: 11263

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament
b) Descripció: Subministrament i Instal·lació d’un perfilador CTD per a sistemes 

lenítics (CPV 33141641-5)
c) Lloc d’execució: Edifici H2O, carrer Emili Grahit 101, Parc Científic i Tec-

nològic de la UdG
d) Termini d’execució (mesos): dos mesos
e) CPV (referència de nomenclatura): 33141641-5

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert previst i regulat en els articles 122.2 i 141 a 145 de la 

LCSP
c) Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (sobre B):
1r.: Qualitat de la memòria descriptiva fins a 30 punts
2on.: Millora (Quantómetre de llum PAR) fins a 10 punts
3er.:Altres millores fins a 20 punts
d) Criteris d’adjudicació amb aplicació de fórmula (sobre C):
 Preu: fins a 40 punts

4. Pressupost base de la licitació
a) Import net 25.000 euros. IVA (18%) 4.500 euros. Import Total: 29.500 euros

5. Garanties exigides:
a) Provisional: no és d’aplicació
b) Definitiva: 5% que es calcularà sobre la base imposable de l’import adjudi-

cat

6. Classificació i requisits específics del contractista
a) Classificació, en el seu cas (grup, subgrup i categoria): no s’escau
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: establertes 

en el Plec de clàusules administratives particulars

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data i hora límit de presentació: 16 de març de 2011 a les 13:00 hores
c) Lloc de presentació:
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1. Dependència: Oficina Central de Registre del Institut Català de Recerca del 
Aigua

2. Domicili: Edifici H2O, carrer Emili Grahit 101, Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona

3. Localitat i Codi Postal: Girona-17003
4. Correu electrònic: contractació@icra.cat
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Durant 

tot el període de licitació
e) Admissió de variants: no

8. Obertura de les ofertes
a) Adreça: Edifici H2O, carrer Emili Grahit 101, Parc Científic i Tecnològic de 

la Universitat de Girona
b) Localitat i codi postal: Girona, 17003
d) Data i hora:
1a. sessió pública (obertura del sobre B): 31/05/2011 a les 09:00 hores
2a. sessió pública (obertura del sobre C): 10/06/2011 a les 09:00 hores

9. Despeses d’anuncis
Seran assumides per l’adjudicatari del present procediment obert .

10. Data de Tramesa de l’anunci al “Diari Oficial de les Comunitats Europees” 
(en el seu cas): no és d’aplicació

11. Altres Informacions
Els Plecs s’obtindràn a través del perfil del contractant, punt 1 c) 7 d’aquest 

anunci.
Qualsevol modificació i/o aclariment posterior que es pugui produir es publicarà 

a la mateixa adreça web.

Girona, 14 d’abril de 2011

IVÁN SÁNCHEZ TOLOSA

Gerent

PG-291658 (11.109.079)
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