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Divendres, 19 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

EDICTE

Per Decret  de l'Alcaldia,  de data 11 de maig de 2017,  ha estat  aprovat,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació 
d'urgència  amb diversos criteris  d'adjudicació el  Plec de Clàusules Administratives  Particulars  que han de regir  la 
licitació  de  les  obres  incloses  a  la  fase  1,  que  inclou  les  Zones  d'actuació  01.03  i  01.10  del  Projecte  anomenat 
"PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIÓ I MILLORES DEL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES", aprovat per 
Decret de l'Alcaldia numero 80, de data 3 de febrer de 2017 (BOP del dia 15 de febrer de 2017).

Simultàniament, s'ha convocat 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 tretze 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 deu dies. Cas de no presentar-se cap reclamació,  
els esmentats Plec de Clàusules s'entendran aprovats definitivament sense necessitat de nou acord.

ANNEX.

RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
INCLOSES  CORRESPONENTS  A  LA  FASE  1,  ZONES  D'ACTUACIÓ  01.03  I  01.10  DEL  PROJECTE  DE 
REURBANITZACIÓ I MILLORA DEL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES.

1.- OBJECTE.

L'objecte del contracte és la realització de les obres incloses a la fase 1, que inclou les Zones d'actuació 01.03 i 01.10 
del  Projecte  anomenat  "PROJECTE  EXECUTIU  REURBANITZACIO  I  MILLORES  DEL  PARC  DELS  GERMANS 
GABRIELISTES", aprovat per Decret de l'Alcaldia numero 80, de data 3 de febrer de 2017 (BOP del dia 15 de febrer de  
2017), la codificació de les quals és CPV 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de 
ingenieria civil.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres tal i com estableix l'article 6 del Text Refós de la  
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

2.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 283.164,00 EUR sense IVA, l'IVA al 21% ascendeix a 59.464,44 
EUR, el que suposa un total de 342.628,44 EUR.

L'import s'abonarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del vigent Pressupost Municipal; tot existint 
crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament, i acreditada la plena disponibilitat de les aportacions següents 
que permetin finançar el contracte:

2017 1 Governació 1 7 1   6 1 9 0 6   2017/010 Urbanització Parc 
Germans Gabrielistes

2017 1 Governació 1 7 1   6 1 9 0 7   2017/010 Il·luminació Parc 
Germans Gabrielistes

3.- TERMINI D'EXECUCIÓ.

La duració màxima del contracte d'obres és de dos mesos.

En  tot  cas  l'obra  ha  d'estar  finalitzada i  entregats  els  treballs  abans  del  dia  31  de  juliol  de  2017  com a  termini 
improrrogable.
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L'execució del contracte d'obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des 
de la data de formalització del contracte.

4.- GARANTIA.

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, IVA exclòs.

5.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.

Les ofertes es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, dins el termini de tretze dies 
naturals a partir del dia següent al de la publicació del corresponent anunci al BOP.

Les ofertes es presentaran en una plica tancada. El contingut de cada sobre està indicat en la clàusula vuitena del Plec  
de Clàusules Administratives Particulars.

6.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversos 
criteris d'adjudicació.

Són els següents (puntuació màxima 100 punts):

1.  Per tal de garantir la viabilitat social de la present actuació, 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:

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

2. Oferta econòmica, fins a 40 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.

3. Augment del termini de garantia, fins a 5 punts.

Aquesta puntuació s'assignarà en base a l'augment del termini mínim de sis mesos de garantia, a raó de 1 punt per  
cada 12 mesos addicionals, amb un màxim de 5 punts.

4. Programa d'obres i reducció del termini, fins a 10 punts.

Aquesta puntuació s'assignarà en base a la reducció del termini d'execució de l'obra, valorant el programa de treball que 
consideri tots aquells aspectes, incorporats a l'oferta, que demostrin un estudi rigorós del projecte.

Obtindrà la màxima puntuació l'empresa que faci la proposta de reducció més important. A la resta de les empreses se 
les assignarà una puntuació proporcional a la reducció del termini que plantegin, d'acord amb el percentatge que la seva 
proposta de reducció suposi respecte a la proposta de reducció de l'empresa que hagi obtingut la màxima puntuació. Si  
la  reducció  del  termini  que  s'ofereixi  per  qualsevol  de  les  empreses  és  superior  a  30  dies,  caldrà  justificar 
documentalment l'aportació de mitjans humans i materials que permetin valorar la viabilitat de la proposta.

5. Millores, fins a 40 punts, segons oferta:

Les puntuacions s'assignaran, segons l'oferta presentada, per a l'execució de millores corresponents a treballs inclosos 
en  el  Projecte anomenat  "PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIO I  MILLORES DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES",  que tot seguit  s'indiquen per ordre de prioritat.  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, i  
cada millora ofertada es puntuarà amb 10 punts, podent obtenir un màxim de 40 punts:

MILLORA 1 ZONA ACTUACIÓ 01.01 ENTORN LLAC P.E.M: 12.018,59 EUR.

MILLORA 2 ZONA ACTUACIÓ 01.02 CAMÍ LLAC P.E.M: 6.471,28 EUR.
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MILLORA 3 ZONA ACTUACIÓ 01.03 LÍNIA ENTORN ZONA JOCS INFANTILS P.E.M: 8.805,48 EUR.

MILLORA 4 ZONA ACTUACIÓ 01.04 NOVA ESCALA P.E.M: 10.304,68 EUR.

MILLORA 5 ZONA ACTUACIÓ 01.04 MUR DE CONTENCIÓ P.E.M: 8.583,01 EUR.

TOTAL MILLORES P.E.M: 46.183,04 EUR.

13 % Despeses Generals: 6.003,80 EUR.

6 % Benefici: 2.770,98 EUR.

Subtotal: 54.957,82 EUR.

21 % IVA: 11.541,14 EUR.

TOTAL MILLORES AMB IVA INCLÒS: 66.498,96 EUR.

7.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

El  contracte es formalitzarà en document  administratiu  dins el  termini  màxim de quinze dies hàbils,  a  comptar de 
l'endemà de la notificació de l'adjudicació, i aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.  
Quan per causes imputables al contractista no es formalitzi el contracte dins el termini indicat, l'Ajuntament de Sant  
Vicenç de Montalt en pot acordar la resolució.

La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i al 
Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb l'article 154 del TRLCSP.

8.- La resta de documentació, tant la relativa a les clàusules econòmiques i administratives, així com la documentació 
tècnica, es poden consultar íntegrament a la pàgina web municipal www.svmontalt.cat.

Sant Vicenç de Montalt, 11 de maig de 2017
L'alcalde accidental, Amadeu Clofent Rosique

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