ANUNCI RESULTATS “CONCURS DE PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL
PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC HISTÒRIC
DEL NUCLI ANTIC DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES"
1. Entitat adjudicadora:
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Plaça de les Eres, 1
08776 Sant Pere de Riudebitlles
Telèfon: 93 899 50 61
Fax: 93 899 60 81
Correu electrònic: st.pereriu@diba.cat
Pàgina web: http://www.santperederiudebitlles.cat
Codi NUTS 3: ES511
2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Concurs de projectes, obert.
c) Forma: Valoració de les proposicions i selecció de la guanyadora atenent a varis criteris
objectius, clars i no discriminatoris, que figuren a les bases del concurs.
d) Es procedirà a l’adjudicació ulterior d’un contracte de serveis mitjançant procediment
negociat sense publicitat, que comprendrà:
- La redacció de l’avantprojecte del pla director.
- La redacció de l’estudi històric.
- La redacció del projectes bàsic i executiu de la primera fase.
- La direcció d’obres de la primera fase.
3. Objecte del contracte:
a) Descripció: “CONCURS DE PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE
RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC HISTÒRIC DEL NUCLI ANTIC DE SANT
PERE DE RIUDEBITLLES".
b) Codi CPV: 71240000-2
c) Lloc d’execució: d) Termini d’execució de l’ulterior contracte derivat: 3 mesos per a la redacció dels projectes,
comptats a partir de la formalització del contracte. La direcció d’obres de la primera fase
durarà tant com el termini d’execució de les mateixes que s’estableixi en el projecte,
preveient que comencin al 2019.

4. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, import dels premis:
A.- VALOR ESTIMAT DE LA TOTALITAT DE CONTRACTES QUE DERIVIN D’AQUEST
CONCURS DE PROJECTES: 38.481,00 €, distribuït en funció de les fases de la forma següent:
A.1. Primes de participació: 2.481,00 €
A.2. Honoraris redacció projectes i direcció d’obra: 36.000,00 €, desglossats de la següent
manera:
- La redacció de l’avantprojecte del pla director: 18.000,00 €
- La redacció de l’estudi històric: 3.000,00 €.
- La redacció del projectes bàsic i executiu, i la direcció d’obres de la primera fase:
15.000,00 €.
B.- IVA 21%: 8.081,01 €, distribuït de la forma següent:
B.1. IVA Primes de participació: 521,01 €
B.2. IVA Honoraris redacció projecte executiu: 7.560,00 €
C.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE: 46.562,01 €, distribuït de la forma següent:
C.1. Pressupost primes de participació: 3.002,01 €
C.2. Pressupost honoraris redacció projecte executiu i direcció d’obra: 43.560,00 €
5. Criteris aplicats per a la valoració dels projectes:
a) Primera fase: Amb un màxim de 70 punts.
Qualitat, racionalitat i funcionalitat de la proposta en relació a la seva mobilitat, zonificacions,
usos, permeabilitat i connectivitat:15 punts.
Contextualització de la proposta amb l’entorn existent així com de la seva capacitat de “fer
poble” amb els elements compositius que la defineixen: 15 punts.
Propostes econòmiques de revitalització i accions socials i culturals de dinamització del Casc
Històric: 10 punts.
Qualitat compositiva i formal de la proposta en el seu conjunt: 10 punts.
Previsió de criteris d’estalvi energètic, sostenibilitat i ambientals en el seu conjunt:10 punts.
Coherència i factibilitat constructiva i econòmica del conjunt: 10 punts.
b) Segona fase: Amb un màxim de 100 punts:
-

Qualitat i adequació de la proposta del Casc Antic i a la seva capacitat de relacionar-se i
llegir el seu entorn urbà circumdant: 15 punts.

-

Respecte i posada en valor de les tradicions, monuments, tècniques constructives, espais i
altres aspectes culturals del Casc Antic:15 punts.

-

Racionalitat i funcionalitat de la proposta de mobilitat, zonificacions, usos i aparcaments, així
com la seva resolució tècnica: 15 punts.

-

Qualitat i originalitat de la proposta volumètrica, urbanística, de carrer i relació d’espais
envers a la seva visualitat i entorn: 15 punts.

-

Justificació tècnica i econòmica de les estratègies d’estalvi energètic, d’autosuficiència i
sostenibilitat, així com l’optimització dels recursos naturals i mediambientals:10 punts.

-

Efectivitat de les propostes econòmiques de revitalització i accions socials i culturals de
dinamització del Casc Històric: 10 punts.

-

Proposta metodològica i de costos a emprar: 10 punts.

-

Qualitat i originalitat paisatgística de la proposta: 10 punts.

6. Número de participants:
a) Número de participants amb condició de PIME: 18
b) De les quals van estar excloses: 1
c) Número de participants estrangers: 0
7. Data de la decisió del Jurat:
20/02/2019
8. Dades guanyadors del concurs:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nom: Sr. David Closes Núñez i Sra. Àngels Mas Pintó
Lema: AIGÜALÍNIES
DNI: 39.343.XXX-X i 39.316.XXX-X
Direcció: C/ Alfons XII, 26, 2 (08241) Manresa
Telèfon: 938750950
Correu electrònic: d.closes@coac.cat
Es tracta d’una PIME: Sí
Codi NUTS 3: ES511

Rosa Maria Esteve Nadal
Alcaldessa

ESTEVE
NADAL,
ROSA MARIA
Alcaldessa

Sant Pere de Riudebitlles, 19 de març de 2019

