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Núm. 5982
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci de licitació del contracte de servei d’assessorament en matèria
d’enginyeria
Exp. 2019/2114
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: serveis d’assessorament en matèria d’enginyeria
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 28.000,00 €/any (sense IVA) i la
repercussió de 5.880,00 € en concepte d’IVA totalitzant la quantitat
de 33.880,00 € (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte és de 112.000,00€ (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació:
A. Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts):
B. Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts):
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris següents:
- Preu (50 punts).
Es puntuarà mitjançant l’aplicació del següent mètode:
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi la millor
oferta econòmica. La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional d’acord amb la següent formula:

On 	Bi = oferta a valorar
	B = oferta més baixa
	PE i = Puntuació econòmica de l’oferta
- Increment d’horari respecte al previst, sense cost addicional (fins
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PE i = (50 punts) x B / Bi
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a 50 punts). Es valorarà l’increment de la jornada a l’Ajuntament
de l’Escala respecte a l’horari que preveu el Plec Tècnic, de manera
gratuïta per la Corporació. Es puntuarà de la següent manera:
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi la millor
oferta econòmica. La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional d’acord amb la següent formula:
PE i = (50 punts) x B / Bi
On 	Bi = oferta a valorar
	B = oferta més alta d’hores
	PE i = Puntuació
Per al càlcul de la formula de manera equitativa, caldrà que tots els
licitadors presentin la proposta en format d’ hores ( no en minuts ).
En qualsevol altra cas, l’oferta quedarà exclosa.
5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals des de la publicació d’aquest anunci en el BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, 18 de juliol de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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