
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI de convocatòria de concurs públic per a l'arrendament d'un local per ubicar-hi la seu de l'Autoritat
del Transport Metropolità de Barcelona (exp. C-7/2020).

L'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic
de l'àrea de Barcelona (en endavant ATM) anuncia la convocatòria de concurs públic, aprovat per la Resolució
seu director general de data 25 de febrer de 2020, per a l'arrendament d'un local per ubicar-hi la seu del
consorci.

 

-1 Subjectes

Poden presentar-se al concurs públic, per elles mateixes o mitjançant un representant legal, les persones
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat jurídica i d'obrar i per contractar
d'acord amb les normes del Codi civil i, en particular, per al contracte d'arrendament de béns immobles, o
estiguin assistides pels mitjans legals per completar-la, i no incorrin en alguna de les prohibicions i/o
restriccions per contractar amb l'Administració d'acord amb la legislació vigent.

 

-2 Objecte

L'objecte d'aquesta contractació és l'arrendament d'un local per a la ubicació de la seu del consorci de
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona amb les condicions expressades en el plec de prescripcions
tècniques particulars d'aquest procediment.

 

-3 Durada del contracte d'arrendament

La durada d'aquest contracte d'arrendament és de deu (10) anys obligatoris per a la part arrendadora i per a
la part arrendatària, comptadors des del dia que es formalitzi l'acta de lliurament i recepció del local,
prorrogables voluntàriament per a la part arrendatària i obligatòriament per a la part arrendadora, any a anys,
fins un màxim de 10 anys més.

 

-4 Import de la renda

L'import de la renda arrendatícia m2 sobre rasant per a l'ús d'oficines ha de ser com a màxim de 21,50
euros/m2 construït/mes, sense IVA.

 

-5 Pagament

El pagament de l'arrendament s'ha de fer d'acord amb el que es determina al plec de clàusules administratives,
i s'ha de satisfer amb càrrec a la partida pressupostària prevista a la clàusula 7 del plec esmentat.

 

-6 Altres pagaments

El pagament dels anuncis de publicació d'aquest concurs han d'anar a càrrec dels adjudicataris, tal com
determina la clàusula 20 del plec de clàusules administratives.
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-7 Documents d'interès per als licitadors

El plec de clàusules administratives amb tots els seus annexos, que regeixen aquesta contractació es poden
obtenir en el web de l'ATM: https://www.atm.cat/web/ca/transparencia-contractacio.php

 

-8 Presentació de les proposicions i de la documentació que s'ha d'aportar

Les proposicions, així com la resta de la documentació exigida per participar en el concurs, s'ha d'ajustar als
models que s'adjunten com a annexos del plec de clàusules administratives, del qual formen part, i s'han de
presentar en sobre tancat, tal com es determina a les clàusules 11, 12 i 13 del plec de clàusules
administratives.

 

-9 Termini de presentació

El termini de presentació de les proposicions comprèn des de l'endemà de la data de publicació de la
convocatòria al DOGC fins al dia 13 de març de 2020, ambdós inclosos, i dins l'horari i en la forma que s'indica
en la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. Fora d'aquest termini no s'admeten proposicions.

-10 Obertura de pliques (sobre B)

Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Domicili: C/ Muntaner, 315-321 (08021) Barcelona

Data: 20 de març de 2020.

Hora: 13:00 hores.

L'obertura del sobre B “Documentació locals oferts” és pública i la du a terme la Mesa de Contractació del
concurs.

-11 Obertura de pliques (sobre C)

Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Domicili: C/ Muntaner, 315-321 (08021) Barcelona

Data: 27 de març de 2020.

Hora: 12:00 hores.

L'obertura de les proposicions econòmiques (sobre C) és pública i la du a terme la Mesa de Contractació del
concurs.

 

Barcelona, 25 de febrer de 2020

 

Pere Torres Grau

Director general

 

(20.056.072)
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