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ANUNCI
de contractació de subministraments (ref.: PO027/11).

Objecte: subministraments i distribució de 3000 lots de Nadal per al personal de 
N‡pkgu"Ogvtqrqnkvcpgu."Etgocnngtc"k"Hwpkewnctu"fg"Oqpvugttcv."nc"Oqnkpc"k"P¿tkc0

Tramitació i procediment: ordinària i procediment obert.

Data prevista pel seu inici: novembre de 2011.

Termini d’execució: 12 i 13 de desembre de 2011.

Pressupost màxim de licitació:"36:0722.22Ú."KXC"c"rctv0

Pressupost mínim de licitació:"35;0722.22"Ú."KXC"c"rctv

Valor màxim estimat del contracte:"36:0722.22"Ú."KXC"c"rctv0

Valor mínim estimat del contracte:"35;0722.22"Ú."KXC"c"rctv0

Consulta de la licitació:"cn"ygd"fg"HIE"jvvr<11yyy0hie0ecv"Rgthkn"fg"eqpvtcevcpv0

Informació addicional: Àrea d’Aprovisionaments i Contractació de Ferrocarrils 
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."e0"Ectfgpcn"Ugpvogpcv."6."2:239"Dctegnqpc0"Vgnh0"
93-366 33 94.

Obtenció dels plecs de condicions:"cn"ygd"fÓHIE"jvvr<11yyy0hie0ecv0"Rgthkn"fg"
contractant.

Justificació de la solvència economicofinancera: se sol·licitaran els mitjans d’acre-
ditació de la solvència economicofinancera, en els termes que figuren al plec de 
clàusules administratives.

Garantia definitiva: del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

Model de proposició i documents que s’han d’acompanyar: s’indiquen en els plecs 
de clàusules administratives.

Data límit de presentació de les proposicions: fins el dia 5 d’octubre de 2011 en 
l’horari indicat al plec i en el registre d’entrada de documents.

Obertura dels sobres 2 – proposició tècnica:"cevg"r¿dnke"swg"gu"tgcnkv¦ct§"gn"fkc"35"
d’octubre de 2011 a les 12:30 hores.

Obertura dels sobres 3 – proposició econòmica:"cevg"r¿dnke"swg"gu"tgcnkv¦ct§"gn"fkc"
27 d’octubre de 2011 a les 12:30 hores.

Codfwgu"qdgtvwtgu"gu"tgcnkv¦ctcp"gp"ngu"fgrgpfflpekgu"fg"Hgttqecttknu"fg"nc"Igpg-
ralitat de Catalunya a Barcelona, c. Cardenal Sentmenat, 4. S’admet l’assistència 
de dues persones per licitador.

Condicions mínimes exigides: s’indiquen en el plec de clàusules administratives.

Termini durant el qual està obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos des de la 
finalització del termini de presentació de proposicions.

Criteris que se seguiran per a l’adjudicació del contracte: s’indiquen en el plec de 
clàusules administratives.

Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari.
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Barcelona, 16 de setembre de 2011

LLUÍS HUGUET I VIÑALLONGA

Director
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