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Dijous, 25 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI sobre la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de l'obra del Projecte d'urbanització 
del Sector N de les Franqueses del Vallès

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 d'abril de 2017, va aprovar l'expedient de contractació i el PLEC DE 
CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  QUE  HA  DE  REGIR  DEL  CONTRACTE  ADMINISTRATIU  DE 
L'OBRA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR N 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:  l'execució  de  les  obres  corresponent  al  "Projecte  d'Urbanització  del  Sector  N  de  les 
Franqueses del Vallès".
b).- Termini d'execució:  Les obres s'executaran en el termini màxim de 16 mesos des de la data de formalització de 
l'acta de comprovació del replanteig de l'obra que s'ha de realitzar en el termini màxim d'un mes.

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

a).- Tramitació: Ordinària.
b).- Procediment: Obert.
c).- Forma d'adjudicació: Concurs públic.

4.- Preu:

El pressupost de licitació és de 11.723.997,56 EUR, exclòs l'IVA.

5.- Garanties:

No es requereix dipositar garantia provisional.
La garantia definitiva serà d'un 5% sobre el preu de l'adjudicació.

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.

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 170 punts.

1- Criteri de valoració automàtica (70 punts).

a) Oferta econòmica (fins un màxim de 40 punts).
b) Ampliació de la garantia (fins un màxim de 20 punts).
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c) Reducció del termini (fins un màxim de 10 punts).

2- Criteris subjectes a judici de valor (100 punts).

a) Pla d'obres i memòria descriptiva del procés d'execució (70 punts).

a. Coherència del Pla de Treballs en relació a l'obra (de 0 a 20 punts).
b. Memòria descriptiva del procés d'execució i millores adients al projecte (de 0 a 20 punts).
c. Estructura organitzativa de l'equip humà destinat a l'obra (de 0 a 15 punts).
d. Qualitat de les propostes d'execució. Propostes concretes de subcontractació (de 0 a 15 punts).

b) Pla d'Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (20 punts).

a. Propostes de mesures de gestió de productes (de 0 a 10 punts).
b. Execució d'obra realitzada en el marc de la gestió de qualitat i medi ambient (de 0 a 10 punts).

c) Memòria de Seguretat i Salut (10 punts).

a. Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a l'obra (5 punts).
b. Anàlisis de les possibles situacions d'emergència (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 quaranta (40) dies naturals des de l'endemà de l'enviament de l'anunci de licitació al DOUE.
b).- Documentació a presentar: La que es detalla en la clàusula 6 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.
La Mesa de contractació donarà a conèixer els licitadors admesos, els exclosos i la causa d'exclusió dins dels 7 dies 
naturals a comptar des de la data d'obertura del sobre núm.1. A continuació es procedirà en acte públic a l'obertura del  
sobre núm. 2, la documentació continguda es traslladarà al Comitè d'Expert.
Un cop rebut l'informe del Comitè d'Experts, 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, amb un import màxim 
de 9.000 EUR.

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

Les Franqueses del Vallès, 10 de maig de 2017
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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