BASES PER A OPTAR A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
“REHABILITACIÓ DELS
ESPAIS ROGENT COM A
BIBLIOTECA PATRIMONIAL DE L’ATENEU BARCELONÈS”
Entitat adjudicadora: Ateneu Barcelonès
Descripció de l’objecte: Execució del projecte relatiu a l’execució de les
obres “REHABILITACIÓ DELS
ESPAIS ROGENT COM A BIBLIOTECA
PATRIMONIAL DE L’ATENEU BARCELONÈS”*

Lloc: Ateneu Barcelonès (C/ Canuda, 6 - Barcelona)
Termini d’execució: 8 mesos (desembre 2019 – juliol 2020)
Pressupost del projecte: 712.047,50 (base imposable, impostos i iva
inclosos)

Requisits i criteris de selecció per a l’adjudicació de l’obra:
 Experiència documentada en reformes d’edificis patrimonials (BCIN).
 Experiència documentada en dotació i reforma d’equipaments
culturals, especialment en reformes d’estructura i impermeabilització.
 Equip tècnic proposat per a l’obra (organització, titulació, experiència)
 Compromís d’execució de l’obra dins del termini establert.
 Adequació al pressupost, amb una admissió màxima de reducció d’un
10%.
 Adequació al projecte constructiu i als materials indicats.
 Oferta de millores voluntàries.

Documentació a entregar:
 Documentació acreditativa pertinent.
 Planificació de l’execució de l’obra, amb el calendari detallat.
 Pressupost detallat segons PEM i segons el total de contractació, amb
impostos inclosos.
 Descripció de les millores ofertades, en el cas que se’n considerin.
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Tota la documentació s’haurà d’entregar a l’Ateneu Barcelonès (oficina
d’Atenció al Soci, en horari de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a
19,30h) fins el 30 de setembre de 2019.
A les empreses interessades, l’Ateneu facilitarà:
a. Documentació (via wetransfer): memòria, plànols, amidaments,
estudi de seguretat i salut, plec administratiu, etc.
b. Possibilitat de visita tècnica dels espais a rehabilitar (prèvia
concertació de cita)
Contacte: Judith Garcia (jgarcia@ateenubcn.cat)

Resolució:
Una comissió formada per tres membres de la Junta Directiva de
l’Ateneu Barcelonès (Conservador, Vicepresident econòmic i Bibliotecari),
l’arquitecte redactor del projecte, el director de la Biblioteca i Arxiu de
l’Ateneu Barcelonès i la gerent de l’Ateneu Barcelonès, faran la valoració
de les propostes rebudes.
Es donarà resposta personalitzada abans del 30 d’octubre de 2019.
Les empreses poden ser requerides a aclarir o complementar la
informació lliurada.
L’Ateneu Barcelonès es reserva el dret d’ajornar la concessió de l’obra
fins a tenir atorgades i signades les adjudicacions de finançament per
part de les institucions i/o entitats compromeses.

Eulàlia Espinàs
Gerent de l’Ateneu Barcelonès
Barcelona, 28 de juny de 2019

* L’objecte d’aquest contracte és susceptible de ser cofinançat amb els Fons
Europeus de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020.
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