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ANUNCI

De conformitat amb el disposat per Alcaldia mitjançant resolució núm. 2022/1 de data 3 de
gener 2022, per mitjà del present anunci es convoca la licitació del contracte d’obres per
procediment obert, en base a diversos criteris de valoració automàtica i altres sotmesos a
judici de valor, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme:
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA
b) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència:
ÀREA DE TERRITORI
2) Domicili.
C/ ESGLÉSIA, S/N
3) Localitat i codi postal.
08259 FONOLLOSA
4) Telèfon.
938366005
5) Telefax.
938366106
6) Correu electrònic.
fonollosa@diba.cat
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://www.fonollosa.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus:
b) Descripció:
c) Divisió per lots i nombre de lots:
d) Lloc d'execució:
e) Termini d'execució:
f) CPV:

OBRES
EXECUCIÓ D’OBRES DE REFORÇAMENT ESTRUCTURAL,
REPARACIÓ I RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA
DE SANT VICENÇ DE FALS, FONOLLOSA

NO
FONOLLOSA
DEU MESOS
45454100-5

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació.
ORDINÀRIA
b) Procediment.
OBERT
c) Criteris d'adjudicació:
A. Criteris quantificables automàticament (fins 70 punts)
a. Oferta econòmica
Màxim 10 punts
b. Termini de garantia
Màxim 10 punts
c. Millores socials
Màxim 10 punts
d. Millores de l’obra
Màxim 40 punts
B. Criteris ponderables segons judici de valor (fins a 30 punts)
a. Memòria metodològica
Màxim 30 punts
Supòsits d’empat
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, aquest es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre de criteris de l’article 147.2
LCSP.
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4. Pressupost base de licitació:
Concepte
Pressupost net
Impost sobre el valor afegit (21%)
Pressupost base de licitació

Euros
106.533,23 €
22.371,98 €
128.905,21 €

El desglossament aproximat exigible segons l’article 100 de la LCSP és el següent:
Costos directes 8.767,49 euros
Costos de personal 61.372,48 euros
Costos indirectes 17.535,01 euros

5. Garanties exigides:
Definitiva:
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs

6. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Termini de presentació:
VINT-I-SIS dies naturals comptats des de l’endemà de
la publicació de l'anunci de licitació.
b) Lloc de presentació:
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA. C/ Església, s/n.08259 FONOLLOSA

7. Obertura d'ofertes:
La Mesa de contractació es reunirà a les 12:00h del primer divendres hàbil després del
termini de presentació de les proposicions i transcorreguts com a mínim tres dies des de la
publicació de l’anunci de la designació dels membres de la Mesa al Perfil del Contractant,
per a l’obertura del sobre núm. 1. Acte seguit, una vegada qualificada aquesta documentació
i sempre que no calgui fer esmenes en relació a la mateixa, es procedirà a l’obertura del
sobre núm. 2 de conformitat amb la clàusula número 17

Fonollosa, document signat i datat al marge.
L’Alcalde,
Eloi Hernàndez i Mosella
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