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Dilluns, 25 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE

Aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de juliol de 2016, la convocatòria de licitació per a la 
contractació del servei de retirada de vehicles de la via pública de les Franqueses del Vallès i el plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir l'adjudicació, es procedeix a la publicació d'aquest edicte conforme a les 
següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: servei de retirada de vehicles de la via pública en qualsevol franja horària o durant tots els 
dies de l'any de la totalitat del terme municipal de les Franqueses i trasllat al dipòsit o gestor de residus de referència.
b) Lloc d'execució: a la totalitat del municipi de les Franqueses del Vallès.
c) Termini: la durada del contracte serà d'un any, essent susceptible de pròrroga anualment, per mutu acord d'ambdues 
part, fins un màxim de tres anys.

3. Tramesa i procediment d'adjudicació.

a) Tramesa: Ordinària.
b) Procediment: Obert.

4. Preu.

S'estableix un preu unitari de sortida màxim, segons detall:

• Turismes i motocicletes: Laborables: 70 EUR.
• Furgons i camions fins a 3500 Kg de PMA: Laborables: 100 EUR.
• Avís de sortida de grua sense retirada efectiva:
• Turismes i motocicletes 42 EUR.
• Furgons i camions fins a 3500 Kg de PMA: 60 EUR.

En tots els casos el preu s'incrementarà en un 50% quan sigui horari nocturn o festiu.

5. Garanties.

Garantia provisional: d'acord amb l'article 103 de TRLCSP, no s'exigeix la constitució.
Garantia definitiva: 5% sobre el pressupost total del contracte durant l'any de vigència inicial (25.000,00 EUR) per un 
import de 1.250 EUR

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
b) Domicili: Carretera de Ribes, 2.
c) Localitat i Codi Postal: 08520, Les Franqueses del Vallès.
d) Telèfon: 93 846 76 76.
e) Telefax: 93 846 77 67.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: la de presentació d'ofertes.

7. Criteris d'adjudicació del contracte.

a) Proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor (fins a 20 punts).

• Millora efectiva de la qualitat i eficàcia en l'execució dels treballs. C
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b) Proposta econòmica i tècnica avaluable automàticament (fins a 80 punts).

• Preu: l'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació, la resta d'ofertes es puntuaran de forma proporcional.
• Turismes i motocicletes, laborables (fins a 15 punts).
• Furgons i camions, laborables (fins a15 punts).
• Avís de sortida de grua sense retirada efectiva de turismes i motocicletes (10 punts).
• Avís de sortida de grua sense retirada efectiva de furgons i camions (fins a 10 punts).
• Temps mig de resposta a un requeriment (fins a 15 punts).
•  Desplaçament  programat  sense  cost  per  l'ajuntament  de  vehicles  sota  custodia  de  l'ajuntament  dins  del  terme 
municipal, entre dipòsits, o dels dipòsits ubicats al terme municipal al gestor de residus de referència (fins a 15 punts).
• Fins a 10 vehicles anuals (2 punts).
• Més de 10 i fins a 20 vehicles anuals (4 punts).
• Més de 20 i fins a 30 vehicles anuals (6 punts).
• Més de 30 i fins a 40 vehicles anuals (8 punts).
• Més de 40 i fins a 50 vehicles anuals (10 punts).
• Més de 50 vehicles anuals (15punts).

8. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals des de la publicació d'aquest anunci al  Butlletí  Oficial  de la 
Província de Barcelona.
b) Documentació que integrarà les ofertes: la prevista a la clàusula 13 del plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:

Entitat: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Domicili: carretera de Ribes, 2 o Carrer Rosselló, 39.
Localitat i Codi Postal: 08520, Les Franqueses del Vallès.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de l'obertura de  
les proposicions.

9. Obertura de les ofertes.

Sobre 1 (acte privat) següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació, posteriorment es procedirà a 
l'obertura i  examen del sobre 2 (acte públic). Reunida novament la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la 
ponderació obtinguda al sobre 2 i a continuació es procedirà a l'obertura del sobre 3.

10. L'import màxim es publicarà mitjançant anunci de la licitació a càrrec de l'adjudicatari en els diaris o butlletins oficials, 
o en altres mitjans de difusió, serà de 1.000,00 EUR.

El plec de clàusules es pot obtenir al perfil de contractant de la Corporació (www.lesfranqueses.cat).

Les Franqueses del Vallès, 13 de juliol de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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