SERVEIS ECONÒMICS/Contractació/ar

ANUNCI DE LICITACIÓ
Exp. 2020/1022
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2020, s’ha aprovat
l’expedient d’inici del concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per a l’obtenció
d’idees sobre les opcions de construcció d’un edifici públic destinat a allotjar habitatges
públics i escola d’adults de l’Ajuntament de Ripollet.
Així mateix s’han aprovat els plecs de clàusules administratives particulars (plec de
bases) així com els de prescripcions tècniques i s’ha disposat l’obertura del procediment
d’adjudicació mitjançant la publicació del següent anunci de licitació:
1.- Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Ripollet.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Econòmics, Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Àrea de Serveis Econòmics, Contractació
2) Domicili: carrer Balmes,2
3) Localitat i codi postal: Ripollet, 08291
4) Telèfon: 935046000
5) Fax: 93.692.32.23
6) Correu electrònic: amruiz@ripollet.cat i contractació@ripollet.cat
7) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=start&s
et-locale=ca_ES
8) Portal de licitació electrònica:
http://ripollet.cat/asp/content.asp?sf=/static/licitacioelectronica.html
d) Número d’expedient: 2020/1022
2.- Objecte del concurs:
a) Descripció: La selecció de propostes arquitectòniques que serveixin de base per a la
redacció del projecte executiu d’un edifici de vuitanta-cinc habitatges públics i una
escola d’adults, promogut per l’Ajuntament de Ripollet, a l’illa determinada per la
Rambla de les Vinyes, l’Avinguda del Mediterrani, el carrer Tramuntana i l’Avinguda
de Catalunya, de Ripollet.
b) Lloc d’execució: Ripollet.

3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Concurs de projectes amb intervenció de Jurat, en dues voltes o fases.

c) Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació: Aquells que s’estableixen al plec
de clàusules administratives i econòmiques particulars (plec de bases).
4.- Fases del concurs i participants:
I.- Fase 1 de selecció prèvia de quatre (4) candidats d’entre els sol·licitants, en base
als criteris establerts al plec de bases.
II.- Fase 2 d’adjudicació del concurs a la proposta guanyadora, en base als criteris
establers al plec de bases.
5.-Pressupost i premis:
La quantitat destinada al concurs és de 37.500,00 euros, IVA exclòs, en tant s’ha tingut
en compte els següents premis o pagaments:
a) Els autors de les quatre idees seleccionades en la primera fase, rebran cadascun d’ells
la quantitat de set mil cinc-cents euros (7.500 €), en concepte de compensació o
pagament per les despeses que hagin pogut assumir en la redacció de les propostes.
b).- L’autor de la idea finalment guanyadora, a més dels set mil cinc-cents euros
(7.500,00 €) de la compensació anterior, rebrà també un premi de set mil cinc-cents
euros (7.500 €) més, i per tant fent un total la seva assignació de quinze mil euros
(15.000 €), IVA exclòs.
6.- Requisits específics dels concursants:
Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de
clàusules administratives particulars.
7.- Presentació de les propostes o de les sol·licituds de participació:
a) Fase 1:
- La documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini de
TRENTA DIES comptadors des del dia següent a la data de publicació de l’anunci de
licitació a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&
- Modalitat de presentació i documentació a presentar: la que es ressenya als plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
- Lloc de presentació: La presentació de proposicions en aquesta primera fase es farà,
físicament, a les dependències de l'Ajuntament de Ripollet, oficina OAC, carrer
Balmes, número 2, o enviar per correu administratiu dins del termini d'admissió.
b) Fase 2:
- Els concursats seleccionats per passar a la fase 2, presentaran la seva proposició en el
termini màxim de SEIXANTA DIES, a comptar des de la notificació de la invitació.
- Modalitat de presentació i documentació a presentar: la que es ressenya als plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.

- Lloc de presentació: La presentació de proposicions en aquesta segona fase es farà de
forma física a les dependències de l’Ajuntament de Ripollet, oficina OAC, carrer
Balmes, número 2, o enviar per correu administratiu dins del termini d’admissió.

8.- Obertura de les propostes:
a) Entitat: Ajuntament Ripollet
b) Domicili: carrer Balmes, 2
c) Localitat: Ripollet

Ripollet, a data de la signatura electrònica
L’Alcalde,

