Pàg. 35

Núm. 95 – 17 de maig de 2019

Núm. 3950
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci de licitació del contracte d’obres d’execució de la memòria de millora i manteniment del Passeig d’Empúries
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: obres compreses en la memòria de millora
i manteniment del Passeig d’Empúries
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de:
Lot 1: Tanques
El pressupost del lot 1 és de 83.858,65€ (sense IVA) i la repercussió de 17.610,32€ en concepte d’IVA totalitzant la quantitat de
101.468,97€ (IVA inclòs).
Lot 2: Tarimes i escales
El pressupost del lot 2 és de 164.055,66 € i la repercussió de
34.451,69 € en concepte d’IVa totalitzant la quantitat de 198.507,35
€ (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte és de 247.914,31€ (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació:
Criteris quantificables automàticament (100 punts):

Es puntuarà mitjançant l’aplicació del següent mètode:
S’obtindrà la baixa mitjana de totes les ofertes presentades. A partir d’aquesta xifra, es determina que la baixa de referència per a
l’atorgament de la màxima puntuació és igual a baixa mitjana,
més 5 punts.
Es classificaran les ofertes presentades en funció de la baixa en
dos grups:
Un primer grup, en el que s’inclouran totes les baixes iguals o
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- Preu (100 punts). D’acord amb les següents formules:
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inferiors a la baixa de referència (mitjana més 5 punts).
El segon grup, l’inclouran les baixes superiors a la baixa de referència.
La puntuació pel primer grup es determinarà mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
P= 100 x (baixa del licitador/baixa de referència)
La puntuació pel segon grup es determinarà mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
P= 100 x (baixa del licitador - baixa màxima)/ (baixa de referència - baixa màxima).
L’oferta econòmica s’ha de desglossar, de tal manera que contingui els preus unitaris de cada partida. En cas contrari, l’oferta
quedarà exclosa.
Els licitadors han de presentar oferta integradora, és a dir, als dos
lots conjuntament d’acord amb el model de l’annex 2.
5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint i sis dies naturals des de la publicació d’aquest anunci en el BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, 15 de maig de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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