REMODELACIÓ I MILLORA DE LA FONT DE LA DEMOCRÀCIA I ELS SEUS ENTORNS

ESTAT ACTUAL:
Aquesta font està ubicada en la intersecció del C/ Dr Marañon i el C/ de Rafael Casanoves, a la
plaça democràcia, i és formada, bàsicament per dos grups de sortidors que projecten l’aigua
sobre un pla inclinat, l’aigua és recollida mitjançant una reixa interceptora i portada a un dipòsit
a on és aspirada per una bomba que impulsa l’aigua novament cap als sortidors.

Actualment la font es troba bastant deteriorada, el filtre de sorra no està operatiu, el clor
s’afegeix de manera manual al dipòsit i a més s’ha comprovat que en algun moment del circuit
es perd bastanta aigua.
Tant el paviment a on impacta l’aigua com els entorns, escales, grades etc, es troben en mal
estat, bruts de cal, alguns estan trencats etc.

Croquis funcionament font

OBJECTE:
Estudi de la possibilitat de remodelar completament la font i els entorns més propers, creant un
sistema de sortidors per a jocs, robustos però eficients, amb leds, automatitzats, en una zona
plana, amb sistema de control de PH, clor, etc
També caldria estudiar els entorns per substituir totalment els paviments malmesos dels
voltants i crear un espai de jocs més agradable i modern
En l’objecte d’aquest contracte no s’inclou l’estudi topogràfic, que serà aportat per l’Ajuntament
un cop es defineixi la viabilitat de l’execució i la zona d’implantació exacta.

ÀMBIT:
L’ actuació és realitzarà en el àmbit aproximat ( a ajustar segons materials i límits dels encintats
etc) que és marcat en el següent croquis

La zona on s’ubicaran els sortidors serà aquesta:
Sala de bombes
Escultura

Dipòsit

Condicionants a tenir en compte:
•
•
•

•
•

Es mantindran els parterres i per descomptat els arbres i la vegetació, total o
parcialment
S’ eliminarà el muret A per tal de fer una mateixa plataforma plana en tot l’espai on es
situaran les fonts.
La sala de bombes i el dipòsit soterrat actual es poden utilitzar si representen un estalvi,
però es desconsella mantenir el sistema d’aspiració tal i com funciona actualment, donat
que el seu manteniment és bastant complicat (cal buidar el dipòsit entrar a un espai
confinat amb una alçada considerable etc)
Mesures de disseny del funcionament de la font que suposin un estalvi energètic i un
manteniment i control el més automatitzat possible
El pressupost màxim del projecte executiu no superarà els 150.000 € (abans d’IVA)

TERMINI:
- Per a la redacció de l’estudi d’alternatives i avantprojecte ............... 4 setmanes des de la
signatura de contracte.
- Per a la redacció del projecte executiu .............. 8 setmanes des de la validació de
l’avantprojecte per part dels tècnics municipals i lliurament de l’estudi topogràfic.

PRESSUPOST:
El pressupost màxim de licitació és de 14.999,99 € + IVA.
Es presentarà en dos capítols:
- Estudi d’alternatives i avantprojecte ................3.000,00 € + IVA (import màxim)
- Redacció de projecte executiu ........................11.999,99 € + IVA (import màxim)
La redacció del projecte executiu, no serà vinculant. Es sol·licitarà la redacció del mateix sempre
que s’aprovi l’estudi d’alternatives i avantprojecte.
CRITERI DE VALORACIÓ DEL GLOBAL DE L’OFERTA PRESENTADA:
a) Preu global de l’oferta presentada (40,00 p)
Es calcularà en base a la següent fórmula:
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Puntuació de l’oferta analitzada
Oferta de preu analitzada
Import de licitació
Oferta econòmica més baixa de les presentades
Puntuació màxima

b) Memòria (no superior a dos pàgines DINA4, (format arial 12) amb esbós i idees de la font i
la zona a dissenyar (60,00 p)
Es valorarà:
1) Adequació de la memòria als condicionants previs i descripció de funcionament de la
font (30 punts)
Sistemàtica de valoració:

Es descriu de forma
coherent correcta i
amb detall la font i
tots i cadascun dels
condicionants

Es descriu de forma
coherent correcta però
amb poc detall el
funcionament de la
font i o els
condicionants previs.

Es descriu de forma
coherent i correcta amb
poc detall el
funcionament de la font
i o manquen alguns del
condicionants previs per
definir

No aporta prou
informació de com
funcionarà la font o és
incongruent

30 PUNTS

20 punts

5 punts

0,0 punts

2) Definició de les actuacions dels entorns i en els paviments a rehabilitar, facilitat de
construcció i funcionalitat (20 punts).

Es descriu de forma
coherent correcta i
amb detall com
quedarà l’entorn i
com es rehabilitaran
els paviments

Es descriu de forma
coherent correcta però
amb poc com quedarà
l’entorn i com es
rehabilitaran els
paviments.

No es descriu de forma
clara i correcta o les
mesures propostes són
poc aplicables

20 PUNTS

10 punts

0 punts

3) Experiència en projectes de disseny en d’altres fonts ornamentals
actualment en ús (10 punts)

Experiència en dos o
més projectes de
fonts ornamentals

Experiència en algun
projecte de font
ornamental

Cap experiència en
projectes de fonts
ornamentals

10 PUNTS

4 punts

0 punts

Codi CPV: 71311100-2 Serveis d’assistència en enginyeria civil

El Tècnic d’Espai Públic,

Marc Albaigés

que estiguin

