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Divendres, 5 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, que han de regir l'adjudicació del servei de  
manteniment  dels aparells elevadors titularitat  de l'Ajuntament  de Les Franqueses del  Vallès i  dels seus patronats  
municipals

La Junta de Govern Local de les Franqueses del Vallès, en sessió celebrada el dia 11 d'abril  de 2017, va aprovar 
l'expedient  de  contractació  per  procediment  obert  del  servei  de  manteniment  dels  aparells  elevadors  titularitat  de 
l'ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats municipals.

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  contracte  és  la  prestació  del  servei  del  manteniment  d'aparells  elevadors  propietat  de 
l'ajuntament de Les Franqueses del Vallès i els seus patronats municipals d'acord amb les característiques que figuren 
en el Plec de prescripcions tècniques.

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 anual de licitació és de 8.677,68 -EUR, més IVA, susceptible de millora a la baixa pels licitadors.

5.-Termini.

El contracte tindrà una durada de quatre anys, podent ser prorrogat anualment, previ acord exprés de les dues parts, 
per un màxim de dos anys més.

6.- Garanties:

De conformitat a l'article 103 del TRLCSP, no s'estableix l'obligació de constituir garantia provisional.

La garantia definitiva a constituir pel candidat que hagi formulat l'oferta econòmicament més avantatjosa serà del 5% de 
l'import de l'adjudicació exclòs IVA.

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 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.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
07

66
8



2

Divendres, 5 de maig de 2017

8.- Criteris de valoració:

A) Criteris subjectes a un judici de valors (45 punts).

a. Proposta servei de manteniment i tasques a executar en les instal·lacions d'aparells elevadors (20 punts).
b. Proposta de millores en termes d'eficiència energètica en les instal·lacions d'aparells elevadors (25 punts).

• Millora en relació a la cabina dels aparells elevadors (10 punts).
• Millores en relació al sistema motriu dels aparells elevadors (10 punts).
• Millores en relació a altres elements de les instal·lacions d'aparells elevadors (5 punts).

B) Criteri de valoració automàtica (55 punts).

9.- Presentació de proposicions:

Les ofertes es podran en el termini de 15 dies naturals des de el dia següent a 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 com a màxim el setè dia hàbil despès de la finalització del 
termini de presentació de les preposicions. A continuació, en acte públic es procedirà a l'obertura i l'examen del sobre  
núm. 2. Un cop els serveis tècnics hagin emès l'informe es tornarà a convocar a la Mesa de Contractació per procedir a 
l'obertura del sobre núm. 3, en acte públic.

12.- Altres informacions:

Seran a càrrec del contractista les despeses de publicacions d'anuncis i també les despeses de la formalització del 
contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes sobre aquestes matèries amb un màxim de 1000 
EUR.

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

Les Franqueses del Vallès, 25 d'abril de 2017
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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