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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
ANUNCI sobre licitació de la convocatòria del procediment obert, per diversos criteris d'adjudicació, del
contracte de les obres del Projecte de pavimentació de diversos carrers de Cadaqués.
De conformitat amb l' acord de junta de govern de data 31 d'agost de 2017, mitjançant aquest anunci
s'efectua convocatòria del procediment obert, (diversos criteris d'adjudicació), del contracte de les obres del
projecte de pavimentació de varis carrers de Cadaqués, d'acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Cadaqués
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Cadaqués P-1703500G
C / Silvi Rahola, 2.
17488 Cadaqués
GIRONA
Telèfon: +34 972258200
Correu electrònic: informacio@cadaques.cat
Fax: +34 972258174

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: obres
b) Descripció: obres d'execució del projecte de pavimentació de varis carrers del municipi de Cadaqués.
c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: No
d) Lloc d'execució/Lliurament: Cadaqués
e) Termini d'execució/Lliurament: el que disposa el projecte
f) Admissió de pròrroga: No
g) CPV (Referència de Nomenclatura): CPV 45200000-9

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: Obert amb varis criteris d' adjudicació
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d'adjudicació:
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Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
Criteris de valoració avaluables de forma automàticament: total 100 punts
1.- Baixa econòmica. fins a un màxim de 30 punts
Criteris econòmics, fins a un màxim de 30 punts. Formular la millor oferta econòmica. En cap cas es
consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació. Es valorarà amb un punt per cada 1000€ de
baixa econòmica sobre el preu de contracte.
2.- Millora PLANOL AS BUILT fins a un màxim de 10 punts
Es valorarà amb 10 punts el lliurament de plànol i documentació “as built” una vegada finalitzades les obres.
3.- Millora del termini de garantia. fins a un màxim de 10 punts
Es valorarà l'augment del termini de garantia amb 10 punts per cada any de més que ofereixin per sobre del
termini previst al present plec, fins a 10 punts.

Anys de garantia obligatoris Anys s'ofereix d'ampliació Total d'anys garantia PUNTUACIÓ
1

0

1

0 punts

1

1

2

10 punts

4.- Millores d'excessos amidament. fins a un màxim de 50 punts
Assumpció d'excessos d'amidament d'unitats d'obra que resultin sobre les previstes als amidaments de
projecte, que representin un increment de la despesa fins un màxim d'un 10% de preu de contracte iva exclòs.
Fins un màxim de 50 punts.
Es valorarà assignant la major puntuació possible (50 punts) a la proposta que ofereixi assumir el major
percentatge de despesa pels excessos de medició d'unitats d'obra que es produeixin (Xmax).
Es determinarà la puntuació de les propostes restants (Pxi) d'acord amb la seva proporció respecte a la
proposta major:
Xmàx=50
Pxi=(Xi/Xmàx)*

4. Valor estimat del contracte: 219.739,56 euros iva inclòs euros

5. Pressupost base de licitació:
Import: 181.602,94 euros iva no inclòs euros.

6. Garanties exigides:
Provisional: No
Definitiva (%): 5%.

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (grup, subgrup i categoria)
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G–4–2
G – 4 – C (segons RD1098/2001)
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
La solvència econòmica i financera de l'empresari s' acreditarà d' acord amb el que es disposa en el Plec de
clàusules que figura en el perfil del contractant
c) Altres requisits específics: No
d) Contractes reservats: No

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
b) Lloc de presentació:
1. Dependència. Registre d' entrada de l' Ajuntament de Cadaqués en horari d' oficina de 9 a 14 hores.
2. Domicili. C/ Silvi Rahola, 2
3. Localitat i codi postal. Cadaqués - 17488
4. Adreça electrònica: informacio@cadaques.cat

9. Obertura d'ofertes: La constitució de la Mesa de contractació i el procés d' obertura de les pliques és el que
ve determinat en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat.

10. Despeses de Publicitat:
A càrrec de l' adjudicatari.

Cadaqués, 1 de setembre de 2017

Josep Lloret Parellada
Alcalde

(17.244.052)
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