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Dijous, 22 de desembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI

Aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de desembre de 2016, la convocatòria de licitació de 
contractació de subministrament d'un vehicle per a la Policia Local de les Franqueses del Vallès, es procedeix a la 
publicació d'aquest edicte conforme a les següents dades:

1.- Entitat adjudicatària:

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

a) Descripció de l'objecte: subministrament d'un vehicle per ala Policia Local de les Franqueses del Vallès.
b) Termini: El contractista haurà de lliurar els vehicles en les dependències de la Policia Local, carrer de Rafael Alberti, 
núm.2 de Les Franqueses del Vallès, a efectes de la recepció formal per part de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès amb un termini màxim de 2 mesos comptadors des de la formalització del contracte.

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

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

4.- Preu:
 
El pressupost anual de licitació és de 20.661,16 EUR, exclòs l'IVA.
 
5.- Garanties:

a) Garantia provisional: De conformitat amb el que preveu l'article 103 del TRLCSP, s'eximeix del dipòsit de la garantia 
provisional.
b) Garantia definitiva: No es requereix garantia definitiva per les circumstancies de l'objecte a licitar.
No obstant cal tenir en compte que la garantia definitiva, es independent de la garantia explícita del vehicle.

6.- 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 Rosselló, núm. 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.
 
7.- Criteris de valoració:

Els criteris que serviran de base per a la valoració de l'adjudicació del concurs són els següents (màxim 100 punts):

1 Proposta econòmica i tècnica valorable automàticament (fins a un màxim de 55 punts).
2 Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valor (fins un màxim de 45 punts).

a. Prestacions tot-terreny (fins a 15 punts).
b. Seguretat (fins a 15 punts).
c. Altres prestacions, confort i funcionalitats(fins a 15 punts). C
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Aquest criteris venen desenvolupats en la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars.

8.- Presentació de proposicions:
 
a).- Termini: Les proposicions es presentaran en el Registre General de la Corporació/Servei d'Atenció a la Ciutadania 
de les Franqueses del Vallès, de dilluns a divendres de les 8:30 a les 14:00 hores, i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00, 
durant els quinze dies naturals  des de la publicació de l'anunci de licitació en el  Butlletí  Oficial de la Província de 
Barcelona.
b).- Documentació a presentar: La que es detalla en la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars.
c).- Lloc de presentació: El que s'indica en el punt 3.4 del present anunci.

9.- Obertura d'ofertes:

L'acte d'obertura del sobre 1, tindrà lloc el següent dia hàbil a la finalització del termini de presentació en acte privat 
posteriorment en un termini no superior a set dies naturals a comptar de de l'obertura de la documentació administrativa 
t es procedirà en acte públic a l'obertura del sobre 2 i després es procedirà a l'obertura del sobre 3.

10.- Altres informacions:

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. 

Les Franqueses del Vallès, 12 de desembre de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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