Dijous, 29 de desembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
ANUNCI de contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte de serveis per a la redacció del
projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i direcció d'obres del Centre Cultural de Corró d'Avall per a incloure
els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de Les Franqueses del Vallès
La Junta de Govern Local de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2016, va aprovar l'expedient de
contractació i el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ D'OBRES DEL CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL PER A INCLOURE
ELS USOS SOCIOSANITARI, CULTURAL I ESPORTIU, AL 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:
a) Descripció de l'objecte: Redacció del projecte bàsic, d'execució, estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres de
la modificació del projecte del Centre Cultural de Corró d'Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu.
b) Termini d'execució:
• Projecte bàsic i executiu: 5 mesos.
• Direcció d'obra: Segons la planificació del contracte.
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert.
c) Forma d'adjudicació: Concurs públic.
4.- Preu:
El pressupost total de licitació és de 200.000 EUR exclòs l'IVA.
• Projecte bàsic i executiu per un import de 130.000 EUR exclòs l'IVA.
• Direcció d'Obra per un import de 70.000 EUR exclòs l'IVA.
5.- Garanties:

CVE-Núm. de registre: 022016022368

No es requereix dipositar garantia provisional segons l'article 103 del TRLCSP.
La garantia definitiva serà d'un 5% sobre el preu de l'adjudicació total del contracte, exclòs l'IVA.
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, 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.
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7.- Criteris de valoració:
Els criteris que serviran de base per a la valoració de l'adjudicació del concurs són els següents:
La puntuació màxima que es podrà obtenir és de 100 punts.
1- Criteri de valoració automàtica (80 punts).
a) Oferta econòmica (70 punts).
b) Reducció del termini (10 punts).
2- Criteris subjectes a judici de valor (20 punts).
a) Criteris de sostenibilitat, manteniment, estalvi energètic (màxim 10 punts).
b) Planteig de les xarxes d'instal·lacions (màxim 5 punts).
c) Equip tècnic que es destinarà per a la redacció del projecte i la Direcció de l'Obra (màxim 5 punts).
8.- Presentació de proposicions:
a) Termini: Les proposicions es presentaran en el Registre General de la Corporació, en el 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 (15) dies naturals des de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província.
b) Documentació a presentar: La que es detalla en la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que s'indica en el punt 6.
9.- Obertura d'ofertes:
Una vegada finalitzat el termini de presentació de pliques, es reunirà la mesa de contractació, la qual qualificarà
prèviament els documents presentats i procedirà a l'obertura del sobre núm. 1. El 5è dia hàbil de de la formalització de
la presentació de preposicions tindrà lloc l'acte públic d'obertura del sobre 2 de les pliques acceptades. Un cop rebut
l'informe del tècnics, la Mesa de contractació, donarà a conèixer, en sessió pública, el resultat de la valoració i procedirà
a l'obertura del sobre 3.
10. Altres informacions:
L'adjudicatari es farà càrrec de les despeses de publicació necessàries per a la present licitació.
El plec de clàusules es pot obtenir al perfil de contractant de la Corporació.
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Les Franqueses del Vallès, 7 de desembre de 2016
L'alcalde, Francesc Colmé Tenas
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