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Dimecres, 10 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

EDICTE

En sessió  de  Junta  de  Govern  Local  celebrada  en  data  27  d'abril  de  2017,  es  van  aprovar  Plecs  de  Clàusules 
administratives particulars i tècniques que han de regir l'adjudicació de l'obra anomenada reforma interior del casal de 
cultura segona fase.

Simultàniament, es va convocar la licitació oberta per a l'adjudicació de referència, havent-se de publicar en el Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona, perquè en el termini de vint-i-sis dies naturals, comptadors des del dia següent al 
de la publicació del present anunci es presentin les proposicions que es considerin pertinents.

La qual cosa es fa pública, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, i al Perfil del Contractant de la 
Corporació, a l'efecte de possibles reclamacions, durant el termini de vint dies. Cas de no presentar-se cap reclamació, 
els esmentats Plec de Clàusules s'entendran aprovats definitivament sense necessitat de nou acord.

ANNEX.

RESUM  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  PER  A  L'OBRA  ANOMENADA  REFORMA 
INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA SEGONA FASE.

1.- Objecte.

El contracte tindrà com a objecte l'execució de l'obra anomenada "REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA 
DE SANT VICENÇ DE MONTALT. SEGONA FASE".

La referida obra està inclosa en el Projecte del casal de cultura segona fase, aprovat mitjançant decret d'alcaldia número 
148, de data 22 de febrer de 2017, i redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals d'Urbanisme, la codificació del 
qual és el CPV 45212300-9 Treballs de construcció d'edificis culturals i relacionats amb l'art.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres d'acord amb el que estableix l'article del 6è Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquesta segona fase està subvencionada a través de les Meses de Concertació de la Xarxa de Governs Locals de la 
diputació de Barcelona.

2.- Pressupost de licitació.

a) El pressupost base de licitació té un import de: 66.115,52 EUR, IVA NO INCLÒS.

b) L'import de l'IVA ascendeix a 13.884,26 EUR (21%).

El total del pressupost base amb IVA inclòs és de 79.999,78 EUR.

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.

3.- Valor estimat.

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 88 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és 
de 66.115,52 EUR, IVA exclòs.

Totes les mencions d'aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s'entendran referides sense 
IVA, llevat que es disposi altrament.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
08

08
1



2

Dimecres, 10 de maig de 2017

4.- Termini d'execució.

El contracte tindrà un termini d'execució de 8 setmanes, comptadors des de la signatura de l'acta de replanteig de l'obra.

5.- Garantia definitiva.

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.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l'article 96.1 TRLCSP.

6.- Presentació de proposicions.

Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (Carrer Sant Antoni, 13 08394 Sant Vicenç de 
Montalt) en horari d'atenció al públic, dins del termini vint-i-sis dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la 
publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de contractant.

7.- Criteris per a l'adjudicació.

1.11) Criteris d'adjudicació.

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa seran, els  
que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

- Preu ofertat: fins a 15 punts.

S'assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l'oferta més baixa, puntuant-
se la resta d'ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.

-  Es  valoraran  les noves  contractacions  de persones  en  situació  d'atur  o  desocupats,  inscrits  com a demandants 
d'ocupació en alguna de les oficines, serveis o centres oficials, que s'adscriguin directament a l'execució de la present 
obra:

5 punts per cada nova contractació, fins a 20 punts.

- Augment del termini de garantia: fins a 15 punts.

3 punts per cada sis mesos addicionals de garantia sobre els 6 mesos inicials, amb un màxim de 15 punts.

- Millores, fins a 50 punts, segons oferta:

Les puntuacions s'assignaran, segons l'oferta presentada, per a l'execució de millores corresponents a treballs inclosos 
en el del Projecte anomenat "REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
SEGONA FASE", que tot seguit s'indiquen.

El licitador haurà d'indicar quantes millores oferta executar de tal manera que, l'oferta de qualsevol millora pressuposa 
també la de totes les anteriors a l'ordre establert, obtenint un màxim de 50 punts, atorgats proporcionalment a la seva 
valoració econòmica:

MILLORA 1 ALTERNATIVA DE TANCAMENT PRACTICABLE: 13 punts.

MILLORA 2/3 CLIMATITZACIÓ SALA EXPOSICIONS PL.P.1: 24 punts.

MILLORA 3/2 EQUIPAMENT AUDIOVISUAL AULA: 13 punts.

Descripció de les millores i valoració:

Millora 1.

Solució alternativa de tancament practicable de les tres oficines amb vidre de lluna incolora trempada de 10 mm de 
gruix,  amb una fulla  batent,  una tarja  lateral  i  una tarja  superior,  col·locat  amb fixacions mecàniques,  tancaportes 
encastat al paviment i pany amb clau, acabat amb vinil autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

Preu P.E.M. millora 1: 4.025,46 EUR.
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Millora 2.

Climatització de la sala d'exposicions de la planta primera amb bomba de calor multi split inverter de tipus cassette, amb 
unitat exterior 5x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 
4 vies de sortida d'aire, de 3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació  
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, totalment instal·lada i en 
funcionament.

Preu P.E.M. millora 2: 7.481,23 EUR.

Millora 3.

Equipament audiovisuals per a l'aula format per vídeo projector, 3200 ANSI lúmens, resolució WXGA1280x800 píxels, 
entrada digital PC (SXGA), analògica vídeo (PAL, NTSC i SECAM), correcció efecte trapezi de la imatge, pantalla de  
projecció elèctrica de sostre de 240 mm d'amplada amb caixa de 85 mm d'alçada, 6 altaveus per encastar al sostre en 
línia de 100v de 4" bass reflex, amplificador de 60W RMS línia de 100v amb 3 entrades d'estèreo i 2 de micro, micròfon 
sense fils de ma amb freqüència intercanviable, armari rack de 60x45x37 cm amb porta de vidre, rosetes de connexió  
HDMI i VGA, cables HDMI, extractor d'àudio, connectivitat sense fils, reproductor BluRay Samsung amb SmartTV, inclou 
suport de projector a sostre, instal·lació i ajust de pantalla elèctrica i instal·lació i configuració d'equips, rack, connexions 
HDMI, matriu i reproductor BluRay.

Preu P.E.M. millora 3: 3.922,75 EUR.

En tot cas, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d'acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en 
els termes d'allò que disposa l'article 151.3 TRLCSP.

8.- Formalització del contracte.

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 156 del TRLCSP.

En tractar-se d'un contracte no susceptible de recurs especial, l'adjudicatari s'obliga a formalitzar-lo mitjançant document 
administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l'adjudicació.

En el supòsit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurà d'estar formalment constituïda abans 
de la formalització del contracte.

9.-  El  text  íntegre  d'aquest  Plec  de  condicions,  es  poden  consultar  íntegrament  a  la  pàgina  web  municipal 
www.svmontalt.cat (perfil del contractant).

Sant Vicenç de Montalt, 28 d'abril de 2017
L'alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa

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