Núm. 191 – 4 d’octubre de 2010

Pàg. 52

Núm. 13854
CONSORCI DE LES GAVARRES
Anunci sobre la contractació d’un servei
Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres de
data 5 de juliol de 2010 es va aprovar el plec de clàusules econòmiques i també tècniques que han de regir la licitació del contracte
de serveis que es detalla a continuació i atès l’article 126 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’exposa
a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, a l’efecte de
presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia aquesta licitació, d’acord amb el que
disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Consorci per a la protecció i la gestió de l’espai
d’interès natural de les Gavarres.
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Redacció del Pla Especial de Protecció
del medi natural i del paisatge de les Gavarres.
b) Lloc: Monells.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació
c) C
 riteris d’adjudicació:
La puntuació màxima establerta és de 100 punts.
PE és la puntuació obtinguda per l’oferta econòmica.
PM és la puntuació obtinguda per les millores associades al treball.
PE+PM=P TOTAL
El barem de valoració es descriu a continuació:
Oferta econòmica:
Es considerarà fins a un màxim de 25 punts. La valoració s’ajustarà
a la següent formula:
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PEz = 25 -(25 x (oferta empresa z -millor oferta))
			
millor oferta
PEz és la puntuació obtinguda per l’empresa z, millor oferta és el valor de l’oferta més econòmica entre les presentades i l’arrodoniment
es realitza fins a un decimal.
En el sobre que conté la proposició econòmica (SOBRE B), els licitadors hauran d’aportar la documentació necessària per valorar la
proposició d’acord amb aquests criteris tècnics.
Millores associades al treball:
Es valoraran amb un màxim de 75 punts les millores proposades per
l’empresa de la següent manera. S’estableixen els següents àmbits
temàtics de millores:
Fins a 25 punts
Fins a 25 punts

per a millores relatives al programa de treball, la
metodologia i l’elaboració dels continguts del Pla especial.
per a les millores en les eines i continguts del Pla de
participació i comunicació establert en el punt 3.2 del Plec
de condicions tècniques.

Fins a 15 punts

per a les millores en la constitució multidisciplinar de
l’equip redactor

Fins a 5 punts

per a les millores formals del disseny tant dels documents
escrits com dels gràfics i per millores en la forma i els
suports d’entrega del Pla Especial.

Fins a 5 punts

per a reducció en el termini d’entrega del pla especial

Màxim 75 punts

PM

= ∑ punts obtinguts pels diferents criteris

4. Pressupost base de licitació
El preu que ha de servir de base per a l’esmentada contractació és de
71.186,44 euros, IVA exclòs.
5. Garanties
Provisional: no s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Consorci per a la protecció i la gestió de l’espai d’interès
natural de les Gavarres.
b) Domicili: Finca Camps i Armet, s/n
c) Localitat i codi postal: 17121 – Monells
d) Telèfon: 972 64 36 95
e) Perfil del contractant: http:// www.gavarres.cat
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7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, o Diari Oficial de la Generalitat.
b) Documentació a presentar: la que es detalla en la clàusula 14a
del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que s’indica en la clàusula 13a del plec
de clàusules administratives particulars.
8. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai Natural de les Gavarres
b) Domicili: Finca Camps i Armet, s/n
c) Localitat: Monells
d) Data: El primer dia hàbil després de la finalització de la presentació de les ofertes i proposicions. Si aquest és festiu l’acte
es farà el primer dia hàbil següent.
e) Hora: 12 del migdia.
9. Despeses d’anuncis
Serà a càrrec de l’adjudicatari el pagament de l’import dels anuncis
de la publicació de la contractació i en general de totes les despeses
que ocasionin el contracte i la seva formalització.
Monells, 20 de setembre de 2010
Josep Espadalé Reballí
President
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Núm. 13853
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
Anunci sobre adjudicació definitiva de la contractació de les obres per
l’execució de la restauració de la Capella de la Congregació de Ripoll
1. Entitat adjudicadora:
a) Consorci Ripollès Desenvolupament.
b) Expedient: 05/09
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Contractació de les obres per a
l’execució de la restauració de la Capella de la Congregació
de Ripoll
b) Lloc d’adquisició: Ripoll
c) Anunci Licitació: perfil del contractant 19 de maig de 2010
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació:
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
c) Forma: ordinari
4. Pressupost base de la licitació:
Import total: 345.258,17 euros (IVA exclòs),
5. Adjudicació:
a) Data: 19 de maig de 2010
b) Empresa: Art i Construcció, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import de l’adjudicació: 345.258,17 euros (IVA exclòs),
Ripoll, 24 de setembre de 2010
Ramon Turrats i Muntadas
President
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