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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’ADQUISICIÓ D’UN
SOLAR PER A L’EDIFICACIÓ DE LA SEU CENTRAL DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS
Núm. de l’expedient: 2009 01 0011
A. Objecte: El present contracte té per objecte l’adquisició d’un solar per
l’edificació de la seu central de BASE-Gestió d’Ingressos. El dret a adquirir
és la plena propietat del solar. El dret a adquirir estarà lliure de càrregues,
gravàmens, arrendataris i posseïdors i al corrent de pagament de qualsevol
tribut o ingrés de dret públic per raó de l’immoble, en el moment de la
formalització de l’adquisició.
Les característiques que ha de complir l’esmentat solar (entenent com solar el
que determina l’article 29 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol), són:
•

Localització: ciutat de Tarragona, a un radi màxim de 1.000 metres de la
seu actual de BASE-Gestió d’Ingressos, situada a la rambla del
President Lluís Companys, 12-14 de Tarragona.

•

Sostre edificable mínim sobre rasant: 2.900 m2, tenint en compte que
l’alçada mínima lliure entre forjats (plantes) serà de 3,30 metres. No es
tindran en compte ofertes que no respectin el sostre mínim
assenyalat. Les superfícies objecte d’oferta que no arribin a l’alçada
mínima lliure no es computaran a efectes de calcular l’edificabilitat
mínima. Pel càlcul del sostre edificable es tindrà en compte aquesta
fórmula:

Sostre edificable segons contracte (SESC) = superfície d’ocupació màxima
del solar (SOMS) x número de plantes sobre rasant (NPSR)
Essent el número de plantes sobre rasant (NPSR) el resultat d’aquesta
fórmula:
NPSR = alçada reguladora màxima (ARM) / (3,30 metres d’alçada lliure
entre forjats + 0,30 metres de canto de forjat). El resultat d’aquesta fórmula
serà sempre un nombre sencer, menyspreant-se els decimals.
ARM serà aquella que determini la normativa urbanística de Tarragona pel
solar ofertat.
•

No s’admetran les ofertes de participacions indivises en solars.

•

Ubicació: sector amb equipaments públics administratius consolidats.

•

Comunicació directa a les vies principals d’entrada i sortida de la ciutat.
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•

Aparcaments públics pròxims.

•

Us admès: oficines i/o administratiu. El solar pot estar ubicat en una
zona residencial compatible amb els anteriors usos.

•

Possibilitat d’aparcament: d’un mínim de 30 places a l’exterior (dintre de
la parcel·la ofertada) o situades a l’interior, en planta/es soterrània/es de
l’edifici. Aquest aparcament ha d’estar permès al planejament urbanístic i
a les ordenances municipals. El sostre destinat a places d’aparcament
no es computa com a sostre edificable.

•

Disponibilitat immediata de serveis i escomeses de les diferents
infraestructures urbanes: xarxa d’aigua, xarxa de sanejament, xarxa
elèctrica (disponibilitat de potència elèctrica) xarxa de telecomunicacions
(telefonia, accés adsl-metroland, cable), xarxa de subministrament de
gas.

B. Dades econòmiques:
B.1 El tipus de licitació, a la baixa, d’aquest contracte, queda fixat en un
màxim de CINC MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL
(5.568.000,00) euros (IVA exclòs).
L’import màxim suportat per l’IVA (16%) és de VUIT-CENTS NORANTA MIL
VUIT-CENTS VUITANTA (890.880,00) euros.
B2. Lots: No
C. Existència de crèdit:
C1. Partida pressupostària: 7030/611/62001
C2. Expedient d’abast plurianual: No
C3. Finançat amb fons europeus: No
D. Tramitació de l’expedient: La tramitació de l’expedient de contractació és
ordinària.
El procediment és l’obert en aplicació de l’article 122.3 141 i següents de la
LCSP.
E. Condicions dels licitadors i classificació empresarial:
E.1 Condicions: Poden participar en la licitació les persones, naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es
trobin compreses en cap de les prohibicions per a contractar previstes en
l’article 49 de la LCSP .
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E.2 Classificació empresarial: No és necessària
Grup:
Subgrup:
Categoria:
F. Altra documentació a presentar pels licitadors:
- Descripció i serveis de que disposa el solar ofertat i informe emès per un
topògraf col·legiat sobre el nivell topogràfic del solar respecte del nivell
del mar.
- Plànol de situació, escala 1/1000 i 1/5000.
- Últim rebut de l’Impost de Béns Immobles.
- Certificat de estar al corrent de pagament de tributs i altres ingressos de
dret públic per raó de l’immoble.
- Certificat d’aprofitament urbanístic de data posterior a l’anunci de
licitació, en el qual hi consti, com a mínim, els usos permesos, la
superfície d’ocupació màxima del solar (SOMS), el sostre edificable
segons planejament (SESP) i l’altura reguladora màxima (ARM).
L’aportació d’aquest certificat és element essencial del contracte,
sense l’aportació del mateix no podrà formalitzar el contracte. Cas
que en el moment de presentació de les ofertes no es disposés
d’aquest document, caldrà aportar original de la instància de sol·licitud
del mateix, sense perjudici de la posterior aportació del certificat
d’aprofitament urbanístic amb anterioritat a l’adjudicació provisional del
mateix.
- Nota registral de data posterior a l’anunci de licitació.
- Declaració d’estar lliure d’arrendataris i posseïdors l’immoble ofertat.
- Oferta de finançament, si s’escau, fins a 18 mesos sense interessos.
G. Garantia provisional: S’exigeix la prestació de la garantia provisional als
licitadors per import de DEU MIL (10.000,00) euros.
H. Garantia definitiva: La garantia definitiva, que serà del 5% de l’import
d’adjudicació exclòs l’IVA, ha d’ingressar-se a la Tresoreria de BASE-Gestió
d’Ingressos, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al
de la publicació de l’adjudicació provisional.
I. Termini de garantia: Un any des de la data de formalització del contracte.
J. Subcontractació: No procedeix.
K. Condicions especials d’execució: no es preveuen.
L. Revisió de preus: No procedeix.
M. Import màxim de les despeses de publicitat: 1.000,00€
N. Admissió de variants: NO
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O. Pàgina web de BASE: www.base.cat
P. Perfil del contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat/base/pdc
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE D’ADQUISICIÓ D’UN SOLAR PER A L’EDIFICACIÓ
DE LA SEU CENTRAL DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE.
El present contracte té per objecte l’adquisició d’un solar per l’edificació de la
seu central de BASE-Gestió d’Ingressos. El dret a adquirir és la plena propietat
del solar. El dret a adquirir estarà lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i
posseïdors i al corrent de pagament de qualsevol tribut o ingrés de dret públic
per raó de l’immoble, en el moment de la formalització de l’adquisició.
Les característiques estan descrites a l’apartat A del quadre de
característiques.
SEGONA. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE.
1. NATURALESA:
El present contracte és de naturalesa privada, d’acord amb l’article 4.1.p) de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant,
LCSP).
2. RÈGIM JURÍDIC:
El present contracte es regeix per:
• El plec de clàusules administratives particulars.
• El plec de prescripcions tècniques.
• La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP).
• El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (en
endavant RLCAP), i altra legislació sobre contractació pública.
• El Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
• El dret privat com a dret supletori.
TERCERA. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La tramitació de l’expedient de contractació és ordinària.
El procediment és l’obert en aplicació de l’article 122.3 141 i següents de la
LCSP.
QUARTA. CONDICIONS DELS LICITADORS.
Poden participar en la licitació les persones, naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no es trobin compreses en cap
de les prohibicions per a contractar previstes en l’article 49 de la LCSP .
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CINQUENA. TIPUS DE LICITACIÓ.
El tipus de licitació, a la baixa, d’aquest contracte, queda fixat en un màxim de
CINC MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL (5.568.000,00) euros (IVA
exclòs).
L’import màxim suportat per l’IVA és de VUIT-CENTS NORANTA MIL VUITCENTS VUITANTA (890.880,00) euros.
SISENA. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
Les despeses d’aquest contracte s’abonaran amb càrrec a la partida
7030/611/62001 del pressupost de BASE-Gestió d’Ingressos, finançat
parcialment amb un crèdit a llarg termini a subscriure amb entitat de crèdit que
es contractarà abans de l’adjudicació d’aquest contracte, per un import màxim
de 3,000.000 d’euros.
La formalització d’aquest crèdit serà condició per a la formalització del present
contracte que restarà sense efecte si, per condicions alienes a la voluntat de
l’ens contractant, no s’atorga l’esmentat crèdit.
SETENA. PROPOSICIONS.
1. Les proposicions o ofertes contractuals, junt amb la documentació exigida,
s’han de presentar a la Secretaria de BASE-Gestió d’Ingressos, a Contractació
(segons el model de l’annex 2). El licitador haurà d’indicar, a l’exterior del
sobre de la documentació administrativa, l’adreça de correu electrònic o
el número de fax on vol rebre la notificació dels actes relacionats amb la
licitació d’aquest contracte, inclosa la seva adjudicació, quedant amb la seva
remissió formalment notificat als efectes oportuns. El termini de presentació
de les ofertes finalitza als seixanta dies naturals des de la publicació de
l’anunci de licitació.
2. Quan la documentació exigida sigui tramesa per correu, el licitador haurà de
justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus i comunicar a
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama
en el mateix dia.
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si
es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat al dia i hora fixats per
presentar les ofertes.
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Transcorreguts, deu dies següents a la data indicada sense haver rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas
3. La documentació pot presentar-se en qualsevol de les llengües oficials a
Catalunya: català o castellà.
4. El licitador presentarà l’oferta per a prendre part en el concurs, dins de dos
sobres tancats. Tots ells portaran el nom del licitador, la signatura de qui
presenta l’oferta i el següent títol: Proposició per a prendre part a la licitació per
l’adquisició d’un solar per a l’edificació de la seu central de BASE-Gestió
d’Ingressos. Els subtítols seran els següents:
- Sobre A: Documentació administrativa.
- Sobre B: Documentació tècnica i Proposició econòmica.
5. El licitador que no resulti adjudicatari podrà, en el termini de tres mesos des
de l’adjudicació definitiva, retirar la documentació presentada. Finalitzat
l’esmentat termini, sense haver sol·licitat la retirada de la documentació,
s’entendrà que BASE queda autoritzada pel licitador a destruir
la
documentació no retirada.
VUITENA. DOCUMENTACIÓ.
Els sobres han de contenir la següent documentació:
a) Sobre A : Documentació administrativa.
1. Document nacional d’identitat de qui subscriu la documentació.
2. Codi d’Identificació Fiscal.
3. Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre
Mercantil, si el licitador és una Societat.
4. Poder o document acreditatiu de la representació del que firma, quan
el que acudeix a la licitació ho fa en nom d’altre, o representant a una
persona jurídica. El poder ha d’estar validat pel Secretari de BASEGestió d’Ingressos.
5.- Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies
que determina la prohibició contractar amb el sector públic disposades
en l’article 49 de la LCSP i d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons model
normalitzat de BASE-Gestió d’Ingressos.
6.- Declaració de sotmetiment als jutjats i tribunals espanyols, segons
model normalitzat de BASE, si el licitador és estranger
7.- Resguard de la constitució de la garantia.
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Els documents 1, 2, 3, 4, poden substituir-se mitjançant fotocòpies dels
mateixos, legalitzades per Notari, o confrontades pel Secretari de BASE-Gestió
d’Ingressos.
La validació de poders i confrontació de fotocòpies està subjecta al pagament
de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal número 2 de la Diputació de Tarragona
(BOPT 297, de 27 de desembre de 2008).
Registre de licitadors
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances, passeig de
Gràcia, 19, 5ª planta, 08007 Barcelona, http://www.reli.gencat.net/), les
empreses inscrites en aquest registre no han d’aportar els documents i dades
que figurin inscrites. Aquestes empreses han d’incloure en el sobre de
documentació administrativa un escrit indicant que estan inscrites a l’esmentat
registre.
L’òrgan de contractació consultarà d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació
que acredita la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la
classificació empresarial; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, o, si escau,
la declaració d’exempció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la
qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de
contractar que estableix l’article 49 de la LCSP, no s’ha donat de baixa en la
matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, també està dispensada de
presentar la declaració de estar al corrent en el compliment tant de les
obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat Social.
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores no han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitats en el present
procediment d’adjudicació sempre i quan les sol·licitades dades i documents
figurin en l’esmentat Registre.
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No obstant això, si el certificat és vigent però inclou dades que ja no són certes,
el licitador pot presentar-lo juntament amb una declaració responsable de la
vigència parcial de les dades que inclou i amb els documents que actualitzin les
dades no vigents.
b) Sobre B : Documentació tècnica i proposició econòmica.
1. Documentació tècnica: Esta descrita a l’apartat F del quadre de
característiques.
2. Proposició econòmica, segons el model de l’annex 1.
NOVENA. COMPTE DE TERMINIS I DIES HÀBILS.
1. Els terminis es comptaran a partir del dia següent al de l’acte de que es
tracti. Si l’últim dia del termini coincideix en dissabte es traslladarà la fi del
termini al següent dia hàbil.
2. Són dies festius els que estableix la Generalitat de Catalunya, més les dues
festes locals de la ciutat de Tarragona, que per a l’any 2009, són els dies 19
d’agost i 23 de setembre.
3. Els demés dies són hàbils, amb independència de la qualificació que tinguin
a la resta de l’Estat.
DESENA. GARANTIES.
S’exigeix la prestació de la garantia provisional als licitadors per import de DEU
MIL (10.000,00) euros.
ONZENA. PROCEDIMENT.
1. Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es reuneix la Mesa
de Contractació formada per les següents persones:
President:
Vocals:

Secretari:

El president de BASE-Gestió d’Ingressos, o membre del Consell
Rector en qui delegui, que presidirà l’acte.
L’interventor de la Diputació de Tarragona.
El tresorer de la Diputació de Tarragona.
El director de BASE-Gestió d’Ingressos.
El secretari per delegació de BASE-Gestió d’Ingressos.
L’arquitecte Cap del Servei d’Arquitectura Municipal de la
Diputació de Tarragona.
L’arquitecte Responsable Tècnic d’Equips i Instal·lacions de
BASE-Gestió d’Ingressos.
El cap del Departament d’Executiva.

El president de la Mesa de contractació ordenarà l’obertura dels sobres, amb
exclusió del de la proposició econòmica.
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Si alguna proposició té algun defecte considerat esmenable per la Mesa de
contractació, el licitador disposarà d’un termini de tres dies hàbils, per a
presentar la documentació complementària. A aquest efecte es donarà per
notificat, amb la conformitat de la recepció del correu electrònic o del fax que
contingui la notificació dels defectes a esmenar.
2. D’acord amb l’establert a l’article 82 del RLCAP, la Mesa, una vegada
qualificada la documentació a què es refereix l’article 144.1 de la LCSP i
esmenats, si s’escau, els defectes o les omissions de la documentació
presentada, ha de procedir a determinar les empreses que s’ajusten als criteris
de selecció d’aquestes, a què fa referència l’article 11 del RLCAP, fixats en el
present plec, amb pronunciament exprés sobre els admesos en la licitació, els
no admesos i sobre les causes de la no admissió.
3. Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà, en acte públic, a
l’obertura de les ofertes admeses, el dia i hora indicats a l’anunci de licitació.
4. La Mesa de contractació elevarà a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació de l’oferta més avantatjosa.
5. En qualsevol moment, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar
l’assessorament d’experts externs que consideri necessari per a l’avaluació de
les ofertes presentades.
Aquest informe no tindrà caràcter vinculant, sent un element més a avaluar per
la Mesa de Contractació.
6. En el termini de tres mesos, l’òrgan competent de BASE-Gestió d’Ingressos
ha d’efectuar l’adjudicació provisional del contracte a favor de la proposició més
avantatjosa, o declarar desert el concurs de forma motivada, sense que els
licitadors puguin exigir cap tipus de responsabilitat.
7. BASE condiciona l’executivitat del contracte a l’obtenció, amb anterioritat a
la data d’adjudicació provisional, del finançament d’entitat de crèdit que
estableix la clàusula sisena d’aquest plec. En aquest supòsit i prèvia
declaració per part de l’Òrgan de contractació sobre la impossibilitat
d’obtenir el finançament en qüestió, BASE renunciarà a la celebració del
contracte sense obligació de cap indemnització a l’empara del que
disposa l’apartat 3 del article 139 de la LCSP.
DOTZENA. CRITERIS DE VALORACIÓ.
Els criteris de valoració són els següents:
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Primer.- Quantificables per aplicació de fórmules (65 per 100 del total):

1) Preu

(1)

2) Accés autopista AP7

Fins 1 punt per cada 100 metres
més proper de 3.000 metres a
l’entrada de Valls-Tarragona de
l’AP7. Sempre comptat a través
de vies amb accés rodat
Fins
punts

3) Ajornament fins 18
mesos de la quantitat a
finançar per BASE a través
de crèdit a llarg termini
(detallada a la clàusula
sisena)
.......................................10 punts

Fins
punts

50

5

Fins a 10
punts

(1) Es valora aplicant la fórmula següent:
Puntuació de l’oferta =

(Import de l’oferta més econòmica)
----------------------------------------------- x Puntuació màxima
(Import de l’oferta que es puntua)

Segon.- Quantificables per judici de valor (35 per 100 del total)
Altres criteris de valoració

Es valoraran entre d’altres:
a)
la
tipologia
d’edificació
(valorant-se més els solars aïllats
sobre els de testera i aquests
darrers sobre els entre mitgeres);
b)
l’edificabilitat
addicional
ofertada i inclosa dintre del preu
sobre els 2.900 m2 requerits;
c) el nivell topogràfic del solar
sobre el nivell de mar (valorantse més aquells solars situats a un
nivells topogràfic superior als 12
metres).

Fins a 35
punts

TRETZENA. DESPESES I IMPOSTOS.
1. Són a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses i impostos que s’originin de
la present licitació, i de l’execució del contracte. Concretament totes les
despeses de publicitat de la licitació i de l’adjudicació són a càrrec de
l’adjudicatari fins a un import màxim de 1.000,00 euros.
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2. En tots els casos, l’oferta del licitador s’entén que comprèn totes les taxes i
impostos indirectes, establerts per qualsevol Administració pública competent,
que gravin el contracte i la seva execució.
3. Els tributs i les despeses de la segregació del solar ofertat, si s’escau, seran
de càrrec de l’adjudicatari. També seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses
notarials per l’escriptura pública de compravenda.
CATORZENA. PAGAMENT.
El pagament es realitzarà de la següent forma, sempre i quan l’adjudicatari no
hagi ofert condicions especials d’ajornament del pagament del preu: En el
moment de l’atorgament de l’escriptura pública el 100 per 100 del preu, més la
totalitat de l’Impost sobre el Valor Afegit.
QUINZENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
El present contracte es formalitzarà en escriptura pública davant del notari que
designi BASE-Gestió d’Ingressos.
L’adjudicatari serà avisat amb una antelació mínima de 10 dies del dia i hora de
formalització del contracte.
La formalització del contracte queda condicionada a què en el moment de la
signatura de l’escriptura pública el solar objecte d’adquisició estigui lliure de
càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants. Aquest estat haurà d’acreditarse en el moment de la signatura de l’escriptura pública.
Tarragona, 7 de març de 2009
El secretari pd

Joan Carles Bertomeu Blanch

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació per a l’adquisició d’un solar per
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edificar un nou edifici destinat a seu central de BASE, es va aprovar per acord
del Consell rector de BASE-Gestió d’Ingressos, en data 18 de març de 2009.
Tarragona, 26 de març de 2009
El secretari pd
CPISR-1 Joan Carles Bertomeu
Blanch
cn=CPISR-1 Joan Carles
Bertomeu Blanch, sn=Bertomeu
Blanch, givenName=Joan Carles,
c=ES, o=BASE-Gestió
d'Ingressos, ou=Secretaria,
Serveis Publics de Certificacio
CPISR-1, Vegeu https://www.
catcert.net/verCPISR-1 (c)03,
serialNumber=40925817P
Tarragona
2009.03.26 09:39:21 +01'00'

Joan Carles Bertomeu Blanch
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ANNEX 1
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

....................., major d’edat, amb domicili a ........... ( carrer, número,
localitat i província) amb DNI núm. ...... en nom propi ( o bé en nom de
........... si actua per representació, expressant la personalitat i domicili del
representant i l’Escriptura de Poder que el faculta per actuar i el Codi
d’Identificació Fiscal de l’Empresa) assabentat dels Plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix la
contractació per l’adquisició d’un solar per a l’edificació de la seu central
de BASE-Gestió d’Ingressos, accepta íntegrament les condicions i
obligacions fixades en els plecs; i ofereix el preu que a continuació indica:
Preu:.............. ............ € (IVA exclòs).
IVA:..............................€
OFERTA ADDICIONAL de sostre edificable segons contracte (SESC),
preu inclòs a la oferta anterior ................................... m2
OFERTA d’ajornament en el pagament del contracte. Ajornament de 18
mesos sense interessos, d’acord amb la clàusula sisena del contracte i la
dotzena, primer, 3) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
SI  NO 

(Lloc, data i signatura del licitador)

Tots aquests documents han d’estar signats pel licitador.
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ANNEX 2
MODEL DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ (Expedient
núm. 2009 01 0011)
(Presentar a la Secretaria de BASE-Gestió d’Ingressos, a Contractació, en
horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres no festius).
NOM I COGNOMS:
MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NÚM.:
PELS PODERS ATORGATS EN DATA:
EN REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA:
NIF EMPRESA:
CARRER O PLAÇA:
LOCALITAT i CP:
PROVÍNCIA:
PAÍS:
DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A
DADES PER A NOTIFICACIONS:
CARRER O PLAÇA
LOCALITAT i CP
TELÈFON DE CONTACTE:
FAX DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE

1r. Sol·licito que, per a participar en la licitació per a la contractació de
l’adquisició d’un solar per l’edificació de la seu central de BASE-Gestió
d’Ingressos
2n. S’admeti la documentació següent:
- SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
- SOBRE B: PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol·licitud

Signature Not Verified
Signat digitalment per Publicacions
Data: 2009.03.26 10:35:36 CET
Reason: Aprovant la publicació del document
Location: Tarragona
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