ANUNCI EN EL PERFIL DE CONTRACTANT
De conformitat amb l’acord de Junta de Govern de data 10 de febrer de 2017,
mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, tenint en
compte l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a
l’adjudicació del contracte de serveis de realització de redacció i elaboració dels
documents necessaris per a la tramitació i aprovació del Pla Director Urbanístic de
l’embassament de Rialb, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI SEGRE RIALB
b) Dependència que tramita l’expedient. Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
Domicili: Plaça de l’Alzinera s/n Tiurana (Lleida)
Localitat i Codi Postal: Tiurana - 25791
Telèfon: 973 056 034 – 659 011 239
Correu electrònic: info@segrerialb.cat
Adreça d’internet del Perfil de Contractant:
www.segrerialb.cat
https://seu-e.cat/web/csegre-rialb/govern-obert-itransparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relaciode-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
Data límit d’obtenció de documentació i informació: data
final de presentació d’ofertes
d) Número d’expedient: CON_01/17
2. Objecte del Contracte:
L’objecte del contracte és la realització del servei de redacció i elaboració dels
documents necessaris per a la tramitació i aprovació del Pla Director Urbanístic de
l’embassament de Rialb.
a) Tipus. SERVEIS
b) Descripció.
Redacció i elaboració dels documents necessaris per a la tramitació i aprovació del
Pla Director Urbanístic de l’embassament de Rialb, que inclourà la redacció dels estudis,
informes tècnics, jurídics, econòmics, mediambientals i socials, l’organització i redacció
del document de Planejament i tota la documentació tant escrita com gràfica detallada
en els plecs de clàusules administratives i tècniques, i aquella legalment exigida en la

normativa urbanística vigent, per tal que el PDU, conclogui amb la corresponent
aprovació definitiva per part del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.
c)

Lloc

d’execució:

àmbit

geogràfic

dels

municipis

de

la

Baronia de Rialb, Bassella, Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana.
Lloc de lliurament: Consorci Segre Rialb
Domicili: Plaça de l’Alzinera s/n Tiurana (Lleida)
Localitat i Codi Postal: Tiurana - 25791
d) Termini d’execució/Lliurament: 2 anys
e) Admissió de pròrroga. Si (2 anys)
f) CPV (Referència de Nomenclatura): 71400000-2
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert
c) Criteris d’adjudicació: Varis criteris d’adjudicació.
Ponderació: 10 punts – Criteri: Oferta econòmica
Ponderació: 35 punts – Criteri: Documentació Tècnica
4. Valor del estimat del contracte: 54.550 euros
5. Pressupost màxim de licitació: 60.005,50 euros IVA inclòs (21%)
6. Garanties exigides.
Definitiva (%): 5%.
7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera: assegurança d’indemnització
per riscos superior o igual del preu de licitació.
b)

Solvència tècnica o professional: relació de treballs de

planejament urbanístic i planejament general amb municipis de menys de 6.000
habitants, amb un mínim de 3, en els últims 5 anys. L’equip redactor ha d’estar
compost per professionals amb diferents titulacions per portar a terme els treballs de la
redacció del PDU.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: dins del termini de 20 dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del

Contractant. Si l’últim dia és inhàbil, s’entendrà prorrogat fins al 1r dia hàbil
següent.
b) Modalitat de presentació: exigida al Plec de prescripcions
Administratives
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Consorci Segre Rialb
2. Domicili. Plaça de l’Alzinera s/n
3. Localitat i codi postal. Tiurana – 25791
4. Adreça electrònica:info@segrerialb.cat
9. Obertura d’ofertes:
a) Adreça. Consorci Segre Rialb. Plaça de l’Alzinera s/n
b) Localitat i codi postal. Tiurana 25791
c) Data. Es publicarà en el perfil del contractant amb una
antelació mínima de 7 dies abans de l’acte.
En un primer acte es qualificarà en acte privat la documentació integrant en el
Sobre “A” (Documentació Administrativa) i en el Sobre “B” (Documentació Tècnica),
Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa donarà el trasllat de
la documentació aportada en el sobre “B” al Comitè d’Experts, per tal que emeti un
informe valoratiu de les propostes rebudes de conformitat amb els criteris i a les
ponderacions establertes en aquest Plec de clàusules administratives.
En un acte públic, el qual la data i l’hora prevista es comunicarà a través del
Perfil del Contractant, es procedirà a l’obertura del Sobre “C” (Oferta Econòmica). En
aquest acte, abans de procedir a l’obertura del Sobre, es donarà a conèixer als licitadors
la valoració que han obtingut, amb l’aplicació dels criteris d’adjudicació, per la
documentació presentada al Sobre “B”.

Tiurana, a 14 de febrer de 2017.
La Presidenta
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