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Dimecres, 9 d'abril de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del concurs, de les obres contingudes en el  
projecte d'urbanització de la plaça d'Espanya de Bellavista

La Junta de Govern Local de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2014, va aprovar 
l'expedient de contractació per procediment obert del projecte per a la urbanització de la plaça d'Espanya de Bellavista 
del terme municipal de Les Franqueses del Vallès.

1.- Entitat adjudicatària:

a) Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

És objecte del present Plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, consistent en 
l'execució de les obres definides en el projecte d'urbanització de la plaça d'Espanya de Bellavista de conformitat amb el  
projecte d'obra aprovat per la Junta de Govern Local en data 24 de febrer de 2014.

El Codi CPV que correspon és 45233252-0.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma d'adjudicació: Concurs públic.

4.- Pressupost de licitació:

El  pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat  de CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL 
TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUR AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (545.378,78 EUR), IVA exclòs.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant 
partida independent.

El  pressupost  comprèn  la  totalitat  del  contracte.  El  preu  consignat  és  indiscutible,  no  admetent-se  cap  prova 
d'insuficiència  i  porta  implícits  tots  aquells  conceptes  previstos  al  Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  de 
l'ajuntament.

L'IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 114.529,54 EUR.

El preu no és millorable a la baixa.

S'exclourà al licitador l'oferta del qual ultrapassi el pressupost o qualsevol dels preus unitaris tipus de licitació.

5.- Termini d'execució:

El contracte tindrà un termini d'execució de 12 mesos a comptar des de la data de signatura de l'acta de comprovació 
del replantejament.

6.- Garanties:

No es requereix dipositar garantia provisional.

La  garantia  definitiva  a  constituir  pel  licitador  que  hagi  presentat  l'oferta  econòmicament  més avantatjosa  serà  la 
corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.
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7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de les Franqueses del Vallès (Secretaria). Web: http://www.lesfranqueses.cat.
b) Domicili: Carretera de Ribes núm. 2. Plaça Espanya, núm. 15.
c) Localitat i codi postal: Les Franqueses del Vallès – 08520.
d) Telèfon: (93) 846.76.76.
e) Fax: (93) 846.77.67.
f) Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores, i tardes de dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

8.- Criteris de valoració:

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran els que tot seguit 
s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

- Criteris que depenen d'un judici de valor (10 %):

• Proposta constructiva, pla de treball, organització de l'obra i el seu seguiment. (màxim 10 punts). Millores ofertades en 
el procediment d'execució i de replanteig de les obres amb l'objectiu principal de minimitzar les molèsties als propietaris, 
veïns ubicats a l'àmbit de l'obra objecte del projecte, així com els usuaris de la plaça Espanya i els titulars d'activitats de 
la  zona;  garanties  que pot  oferir  de  cara  a  l'acompliment  de  terminis  davant  l'aparició  d'imprevistos  i  el  grau  de 
justificació de mitjans tècnics i de recursos per poder complir el termini establert. (Fins a 10 punts).

- Criteris avaluables de forma automàtica (90 %):

•  Per reducció en el termini d'execució de les obres (màxim 15 punts). La valoració d'aquest criteri es durà a terme 
puntuant 2,5 punts per cada mes de reducció que es proposi en relació amb el termini d'execució previst de 12 mesos a 
què es refereix la clàusula 1.5. (Fins a 15 punts).

• Per millora en l'increment del període de garantia (màxim 5 punts), a raó de 2,5 punts per cada any de garantia que 
s'incrementi respecte el mínim previst en la clàusula 1.25. (Fins a 5 punts).

•  Per  substitució  de  l'arbrat  existent  (màxim  15  punts),  mitjançant  l'adquisició  i  plantació  de  magnòlies  (magnòlia 
grandiflora, perímetre mesurat a 1m de terra de 18/20cm, magnòlia copada) inclòs el sistema de reg, de conformitat 
amb els criteris establerts pels serveis tècnics municipals (Fins a 15 punts).

Caldrà que el licitador fixi una valoració econòmica i una descripció de cada millora, les quals seran contrastades pels 
serveis tècnics avaluadors.

La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada una 
de les millores presentades:

P = 15 x Pressupost total de la millora ofertada                     
Pressupost total de la millora ofertada més elevada

• Per millores en els carrers adjacents a la plaça (màxim 55 punts).

Millora 1 (15 punts): treballs de reparació flonjalls carrer Barcelona i aplicació de nova capa de rodadura d'aglomerat  
asfàltic de conformitat amb els criteris establerts pels serveis tècnics municipals.

Millora 2 (15 punts): substitució de l'arbrat existent del carrer Barcelona, mitjançant l'adquisició i plantació de magnòlies 
(magnòlia grandiflora, perímetre mesurat a 1m de terra de 18/20cm, magnòlia forma piramidal) inclòs el sistema de reg,  
de conformitat amb els criteris establerts pels serveis tècnics municipals.

Millora 3 (15 punts): treballs de reparació flonjalls carrer Rosselló i aplicació de nova capa de rodadura d'aglomerat 
asfàltic de conformitat amb els criteris establerts pels serveis tècnics municipals.

Aplicació de nova capa de rodadura d'aglomerat asfàltic al carrer Rosselló de conformitat amb els criteris establerts pels 
serveis tècnics municipals.

Caldrà que el licitador fixi una valoració econòmica i una descripció de cada millora, les quals seran contrastades pels 
serveis tècnics avaluadors.
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La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada una 
de les millores presentades:

P = 15 x Pressupost total de les millores de l'oferta                                     
Pressupost total de les millores de l'oferta que n'ha proposat més

Millora 4 (10 punts): Altres millores no previstes als apartats anteriors.

Caldrà que el licitador fixi una valoració econòmica i una descripció de cada millora, les quals seran contrastades pels 
serveis tècnics avaluadors.

La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada una 
de les millores presentades:

P = 10 x Pressupost total de les millores de l'oferta                                     
Pressupost total de les millores de l'oferta que n'ha proposat més

9.- Criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions:

En  cas  d'igualtat  en  les  proposicions  presentades,  tindran  preferència  a  l'adjudicació  d'aquest  contracte  aquelles 
empreses públiques o privades que hagin acreditat, en el moment de demostrar la seva solvència tècnica, un número de 
treballadors  amb discapacitat  superior  al  2%,  o  aquelles  empreses  dedicades  a  la  promoció  i  inserció  laboral  de 
persones en risc d'exclusió social que hagin aportat declaració responsable en la que expliciten el compromís formal de 
contractar no menys del  30% dels seus llocs de treball  amb persones dels col·lectius afectats a que fa esment el 
TRLCSP, o les entitats sense ànim de lucre (amb personalitat jurídica i inscrites en el registre oficial corresponent) en 
aquells contractes relatius a prestacions de caràcter social o d'assistència, l'objecte dels quals tinguin relació directa 
amb la seva finalitat o activitat, segons els casos, de conformitat amb allò que prescriu la disposició addicional quarta 
del TRLCSP. En aquest últim supòsit, l'òrgan de contractació podrà requerir a l'entitat respectiva la presentació de la 
documentació descriptiva de la descomposició del preu ofert en funció dels seus costos. També es consideraran als 
mateixos efectes, les empreses que presentin declaració responsable en la qual manifestin que compleixin amb les 
obligacions exigides per l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva i l'adopció de 
mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dona i home.

10.- Presentació de proposicions:

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini de 26 dies naturals, a comptar des 
de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Registre 
General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a la carretera de Ribes, núm. 2, o bé en la plaça Espanya, núm. 
5, 08520 les Franqueses del Vallès, tel. 93 846 76 76 i fax 93 846 77 67, de dilluns a divendres laborables, de 8:30  
hores a 14:00 hores, i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 h, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la  
documentació s'haurà de lliurar abans de que finalitzi  el termini de presentació anteriorment esmentat a l'Oficina de 
Correus i dins del termini màxim establert a l'anunci corresponent, havent-se d'anunciar la seva tramesa mitjançant 
tèlex, telegrama o fax a la secretaria de l'ajuntament el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest 
darrer  cas,  el  termini  esmentat  per  a  la  presentació  de  les  proposicions.  Transcorreguts  deu dies des de  la  data 
esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

11.- Obertura d'ofertes:

L'obertura dels sobres número 1 i 2, tindrà lloc a les dotze (12) hores del tercer dia hàbil següent al de la finalització del 
termini de presentació de proposicions o, si aquest és dissabte o és festiu, el primer dia hàbil següent. Per a això, es 
constituirà la Mesa i qualificarà els documents presentats dins el termini.

En acte no públic, s'obrirà l'esmentat sobre número 1, i el Secretari certificarà la relació dels documents que figuren en 
cada un d'ells.

La Mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que compleixin el  què estableix aquest plec de 
clàusules, i excloses les que tinguin algun defecte que no pugui ser esmenat. Si s'observessin defectes materials en la 
documentació presentada, la Mesa podrà concedir, si ho considera convenient,  un termini,  no superior a tres dies, 
perquè el licitador esmeni l'error.
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A continuació es procedirà a l'obertura dels sobres núm. 2 en acte públic.

Aquest acte, s'efectuarà segons les normes següents:

a) Es donarà compte de les ofertes que no han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense obrir els sobres núm. 2 i 3 
d'aquells que no hagin estat admeses.

b) S'invitarà als assistents perquè manifestin els dubtes que se'ls ofereixin o perquè demanin les explicacions que 
considerin necessàries, i la MESA, procedirà a fer els aclariments i contestacions pertinents.

c) A continuació, i seguint l'ordre de presentació, la Presidència de la MESA, procedirà a l'obertura dels sobres núm. 2.

d) Els sobres núm. 1 es lliuraran als serveis tècnics municipals perquè efectuïn les corresponents comprovacions de la 
documentació administrativa.

e) Els sobres núm. 2 es lliuraran als serveis tècnics perquè emetin el corresponent informe i valoració.

f) Un cop els serveis tècnics hagin emès l'informe, es tornarà a convocar la Mesa de Contractació i als licitadors per  
procedir a l'obertura del sobre núm. 3, en acte públic.

g) Abans de procedir  a l'obertura del  sobre núm. 3,  la  presidència llegirà en veu alta la puntuació obtinguda pels 
licitadors en el sobre núm. 2. Acte seguit, es procedirà a l'obertura del sobre núm. 3, donant lectura de cadascuna de les 
ofertes.

h) Un cop s'hagin obert tots els sobres núm. 3, es lliurarà la documentació als tècnics perquè procedeixin a efectuar la  
valoració.

i) Un cop els serveis tècnics hagin valorat la documentació del sobre núm. 3, es convocarà en acte no públic a la mesa 
de contractació, per tal de donar a conèixer els resultats obtinguts pels licitadors i elevar una proposta d'adjudicació a 
l'òrgan de contractació.

L'òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades 
desproporcionades  o  anormals,  i  requerirà  al  licitador  que hagi  presentat  l'oferta  econòmicament  més avantatjosa 
perquè, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment.

12.- Altres informacions:

L'adjudicatari es farà càrrec de les despeses de publicació en els anuncis dels diaris oficials i en general de totes les  
despeses que ocasioni el contracte i la seva formalització.

El plec de clàusules es pot obtenir al perfil de contractant de la Corporació. 

Les Franqueses del Vallès, 1 d'abril de 2014
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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