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Dijous, 10 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI de la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del concurs, del contracte de serveis per  
a la direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i seguiment ambiental de la modificació del  
projecte per a l'acabament del parc del Falgar i la Verneda de les Franqueses del Vallès

La Junta de Govern Local de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el dia 20 d'octubre de 2016, va aprovar 
l'expedient de contractació per procediment obert del contracte de serveis per la direcció d'obres, direcció d'execució, 
coordinació de seguretat i salut i seguiment ambiental de la modificació del Projecte per a l'acabament del Parc del 
Falgar i la Verneda 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:

L'objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en la direcció facultativa, coordinació de seguretat i  
salut i seguiment ambiental de l'obra de modificació del projecte d'acabament del parc del Falgar i la Verneda de les 
Franqueses del Vallès.

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 CINQUANTA CINC MIL EUR (55.000,00  
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 de les Franqueses del Vallès (en endavant PCAG).

L'IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 66.550,00 EUR.

5.- Termini.

El termini d'execució relatiu als treballs compresos en el present contracte serà segons la planificació del contracte.

El termini del contracte i en relació a la fase de direcció de l'obra serà la suma del termini d'execució de les obres fins a 
la seva liquidació i legalització de les obres.

6.- Garanties:

No es requereix dipositar garantia provisional de conformitat a l'article 103 de TRLCSP.

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 i es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes 
a l'article 96.1 TRLCSP. C
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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.
Carrer Roselló, 39.
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:

A) Criteris de valoració automàtica (65 punts).

a. Oferta econòmica.

B) Criteris subjectes a judici de valors (35 punts).

a. Informe sobre el coneixement del projecte i el seu procés constructiu (15 punts).

• Processos constructius i partides d'obra (5 punts).
• Intervencions preexistents (5 punts).
• Antecedents i objectius (5 punts).

b. Descripció de la metodologia del seguiment, control i gestió (15 punts).

• Replantejos, verificacions a l'inici de les partides d'obra i dels treballs. Compliment de terminis (5 punts).
• Control de qualitat, certificacions obra (5 punts).
• Altres aspectes que consideri rellevants (5 punts).

c. Descripció de metodologia d'elaboració de la documentació d'obra realment executada (fins a 5 punts).

9.- Presentació de proposicions:

Les ofertes es podran en el termini de 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en el Registre de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a la Carretera de Ribes, núm. 2, 
o bé al carrer Rosselló, núm. 39 de les Franqueses del Vallès. El lliurament s'ha de fer necessàriament dins l'horari 
d'atenció al públic (de 8:30 h a 14 h, de dilluns a divendres, i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00, excepte festius al 
municipi).

També poden ésser enviats per correu. En aquest cas la documentació s'ha de lliurar a l'Oficina de Correus dins del 
termini  màxim establert  i  s'ha de comunicar  la  seva tramesa mitjançant  tèlex,  telegrama o fax dirigit  a  l'òrgan de 
contractació el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació  de  les  proposicions.  Si  no  concorren  ambdós  requisits  (justificació  del  lliurament  i  anunci  de  la  seva 
tramesa)  no  serà  admesa  la  proposició  que  sigui  rebuda  per  l'òrgan  de  contractació  amb  posterioritat  a  la  data 
d'acabament del termini. D'altra banda, transcorreguts DEU DIES naturals des de la data esmentada sense haver-se 
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

11.- Obertura d'ofertes:

Es procedirà a l'obertura en acte privat del sobre núm. 1 el següent dia hàbil després de la finalització del termini de 
presentació de les proposicions. El 5è dia hàbil de la finalització de la presentació de proposicions tindrà lloc l'acte públic 
d'obertura del sobre núm. 2 i posteriorment del sobre núm. 3 en acte públic.

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, 29 d'octubre de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé Tenas

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