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Núm. 8402
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci de licitació del contracte d’obres aprovades en el marc dels pressupostos participatius 2019, per lots
Exp. 2019/4423
Lot 1: memòria valorada per a la millora de voreres en diversos carrers de Riells de Dalt
Lot 2: memòria valorada per a la restauració i enjardinament de la Plaça Víctor Català
Lot 3: memòria valorada pel subministrament i muntatge de grades retràctils i butaques a la sala polivalent
Lot 4: memòria valorada per a l’execució de millores al carrer Mallols
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: obres aprovades en el marc dels pressupostos participatius 2019, per lots:
Lot 1: memòria valorada per a la millora de voreres en diversos carrers de Riells de Dalt
Lot 2: memòria valorada per a la restauració i enjardinament de la Plaça Víctor Català
Lot 3: memòria valorada pel subministrament i muntatge de grades retràctils i butaques a la sala polivalent
Lot 4: memòria valorada per a l’execució de millores al carrer Mallols
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de :
a) LOT 1: MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT
Import sense IVA: 82.635,58 €
Import de l’IVA: 17.353,47 €
Pressupost TOTAL de licitació: 99.989,05 € (IVA inclòs)
b) LOT 2: MEMÒRIA VALORADA PER A RESTAURACIÓ I ENJARDIMAMENT PLAÇA VÍCTOR CATALÀ
Import sense IVA: 65.692,70 €
Import de l’IVA: 17.353,47 €
Pressupost TOTAL de licitació: 79.488,17 € (IVA inclòs)
c) LOT 3: MEMÒRIA VALORADA PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE GRADES RETRÀCTILS I BUTAQUES A LA
SALA POLIVALENT
Import sense IVA: 70.247,94 €
Import de l’IVA: 14.752,06 €
Pressupost TOTAL de licitació: 85.000,00 € (IVA inclòs)
d) LOT 4: MEMÒRIA VALORADA MILLORES CARRER MALLOLS
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Import sense IVA: 81.809,53 €
Import de l’IVA: 17180.00 €
Pressupost TOTAL de licitació: 98.989,53 € (IVA inclòs)
El valor estimat del contracte és de 300.385,75 € (IVA exclòs).
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4.- Criteris d’adjudicació:
A. Criteris quantificables automàticament (100 punts):
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris següents, per lots:
Lot 1: memòria valorada per a la millora de voreres en diversos carrers de Riells de Dalt
Oferta econòmica (Fins a 40 punts)
S’atorgarà la puntuació segons la fórmula:
Puntuació = 40 x ((PL-Ofn)/(PL-Of1))
PL= Pressupost de licitació
Of1= Oferta més baixa
Ofn= Oferta a valorar
Proposta d’import per a millores (fins a 60 punts). El licitador posarà a disposició una quantitat econòmica que es destinarà a
prolongar l’actuació, tal i com es defineix en els plànols de la memòria valorada, fent servir el preus unitaris de la memòria un
cop aplicada la baixa. Les millores es realitzaran sense cost per a l’Administració. S’atorgarà la puntuació segons la fórmula:
Puntuació = 60 x(M/Mmax)
M= Proposta a valorar
Mmax= Proposta amb import més alt
Lot 2: memòria valorada per a la restauració i enjardinament de la Plaça Víctor Català
- Oferta econòmica ( fins a 100 punts). S’atorgarà la puntuació segons la fórmula
Puntuació = 100 x ((PL-Ofn)/(PL-Of1))
PL= Pressupost de licitació
Of1= Oferta més baixa
Ofn= Oferta a valorar
Lot 3: memòria valorada pel subministrament i muntatge de grades retràctils i butaques a la sala polivalent
- Oferta econòmica ( fins a 100 punts). S’atorgarà la puntuació segons la fórmula
Puntuació = 100 x ((PL-Ofn)/(PL-Of1))
PL= Pressupost de licitació
Of1= Oferta més baixa
Ofn= Oferta a valorar
Lot 4: memòria valorada per a l’execució de millores al carrer Mallols
- Oferta econòmica (Fins a 40 punts)
S’atorgarà la puntuació segons la fórmula:
Puntuació = 40 x ((PL-Ofn)/(PL-Of1))
PL= Pressupost de licitació
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Of1= Oferta més baixa
Ofn= Oferta a valorar
- Proposta d’import per a millores (fins a 60 punts). El licitador posarà a disposició una quantitat econòmica que es destinarà a
prolongar l’actuació, tal i com es defineix en els plànols de la memòria valorada, fent servir el preus unitaris de la memòria un
cop aplicada la baixa. Les millores es realitzaran sense cost per a l’Administració. S’atorgarà la puntuació segons la fórmula:
Puntuació = 60 x(M/Mmax)
M= Proposta a valorar
Mmax= Proposta amb import més alt
Un mateix licitador només podrà ser adjudicatari de 2 lots com a màxim. En cas de ser adjudicatari de més de dos lots, se li
adjudicaran els dos lots de major import de licitació.
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, 23 d’octubre de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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