Dijous, 1 de juny de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Orpí
ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules i la licitació de contracte d'obra
Aprovat pel Ple de la Corporació, en data 22 de maig de 2017, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació mitjançant procediment obert, atenent a l'oferta més
avantatjosa i amb diversos criteris d'adjudicació, de l'obra "FASE 1 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL NUCLI DE
SANTA CÀNDIA" al municipi d'Orpí, se sotmet a informació pública per un període de 20 dies naturals a efectes, si
s'escau, de presentació de reclamacions.
Simultàniament, s'anuncia la convocatòria per a la seva licitació. Cas de presentar-se al·legacions als plecs, aquest fet
no suspèn per si mateix el termini de licitació, excepció feta que ho acordi l'òrgan de contractació, motiu pel qual una
vegada resoltes aquestes, i de no modificar-se substancialment els plecs, es mantindrà la licitació efectuada.
• Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d'Orpí.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
• Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: L'objecte d'aquest contracte són les obres corresponents a la Fase 1 del Projecte
d'urbanització del nucli de Santa Càndia d'Orpí, projecte encaminat a la revitalització i recuperació de l'activitat social del
nucli i del valor patrimonial del conjunt, en benefici de la memòria històrica d'Orpí i de l'incentiu d'activitat econòmica i
turística derivada de dita revitalització i de la força del castell d'Orpí, omnipresent des del mateix nucli de Santa Càndia.
b) Lloc: Nucli de Santa Càndia d'Orpí.
c) Termini d'execució: 4 mesos, des de l'acta de comprovació del replanteig.
• Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que serviran de base per a l'adjudicació del contracte són els
següents:
- Criteris avaluables de forma automàtica (sobre 2) - 85 punts:

b) Millores:
- Millores tècniques (millora 1): 10 punts.
- Millores tècniques (millora 2): 6 punts.
- Millores tècniques (millora 3): 11 punts.
- Millores tècniques (millora 4): 5 punts.
- Millores tècniques (millora 5): 18 punts.
- Ampliació termini de garantia: màxim 5 punts.
- Reducció del termini d'execució: màxim 10 punts.
• Pressupost base de la licitació.
El preu que ha de servir de base per a l'esmentada contractació (preu de licitació) és de DOS-CENTS SEIXANTAQUATRE MIL NORANTA-CINC EUR AMB QUINZE CÈNTIMS (264.095,15 EUR) més el IVA al tipus vigent, per import
de 55.459,98 EUR, és a dir, TRES-CENTS DINOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUR AMB TRETZE
CÈNTIMS (319.555,13 EUR), IVA inclòs.
• Garantia provisional.
No s'exigeix.
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a) Oferta Econòmica: màxim 20 punts.
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• Garantia definitiva.
L'adjudicatari del contracte està obligat a constituir una garantia definitiva consistent en el 5% de l'import d'adjudicació,
IVA exclòs.
• Obtenció de documentació i informació.
Documentació: En el perfil del contractant de l'Ajuntament d'Orpí.
Informació: Oficines de l'Ajuntament d'Orpí, (Plaça Sant Jordi nº4, Orpí); telèfon: 93.808.01.39; horari: dimarts de 12.00
a 15.00 i dijous de 10.00 a 15.00 i de 18.00 a 20.00.
• Presentació d'ofertes.
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci al BOP o al
DOGC.
b) Documentació a presentar: La que s'indica a la clàusula onzena dels plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Oficines de l'Ajuntament d'Orpí (Plaça Sant Jordi nº4, Orpí); telèfon: 93.808.01.39; horari: dimarts
de 12.00 a 15.00 i dijous de 12.00 a 15.00 i de 18.00 a 20.00.
• Despeses d'anuncis.
Serà a càrrec de l'adjudicatari el pagament de l'import dels anuncis de publicació de la contractació i en general de totes
les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització, màxim 1.000,00 EUR.
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Orpí, 25 de maig de 2017
L'alcadessa accidental, Sandra Tort Jové
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