EDICTE

Anunci de Licitació del concurs de projectes per la redacció del projecte i
posterior direcció d’obra de l’Escola de Música de Valldoreix
De l’EMD de Valldoreix, d’aprovació en data 2 de juny de 2021 per Decret de
la Presidència, de la licitació del concurs de projectes per la redacció del
projecte i posterior direcció d’obra de l’Escola de Música de Valldoreix, les
Bases tècniques, Bases de criteris d’intervenció i Bases administratives que
han de regir la present licitació.
Les dades d’aquesta licitació són les següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: EMD de Valldoreix.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretària General.
c) Número d´expedient: 1457/2018.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Redacció del projecte i posterior direcció
d’obra de construcció del l’Escola de Música de Valldoreix
b) Termini d’execució: El terminis per a l’execució dels treballs haurà de
ser el següent:

c) Pressupost base de licitació: 95.000€ més IVA.
d)Admissió de pròrroga: No.
e) Divisió en lots i nombre: No.
f) Lloc d´execució: Valldoreix.
g) Codi CPV: 71221000.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Restringit
c) Forma: Concurs de projectes
4. Garanties:
a) No s’exigeix garantia provisional,
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació exclòs l’IVA.
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□ Avantprojecte: 8 setmanes.
□ Projecte bàsic, Llicència Ambiental i Estudi de Seguretat i Salut:
12 setmanes.
□ Projecte Executiu, certificat energètic i Memòria Ambiental: 16
setmanes.
□ Direcció d’Obra: durada de l’obra.

5. Obtenció de documentació i informació
A l’Entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, amb domicili a la
Rambla M.J. Verdaguer 185. Valldoreix – 08197. Tel.: 936742719 i a la
pàgina web www.valldoreix.cat. Veure l´anunci a la Plataforma de
Contractació.
6. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: No
b) Solvència: Clàusula 6 de les Bases Administratives.
7. Criteris d´adjudicació: veure Plecs de Condicions.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir del dia següent al de la
publicació de l´anunci de licitació al perfil del contractant, finalitzant dit
termini a les 14:00hores del darrer dia per presentar ofertes. Si l´últim dia
de l´esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s´entendrà
prorrogat fins a les 14:00h del primer dia hàbil següent.
b) Lloc de presentació: a les oficines de l’EMD de Valldoreix, abans de les
14:00 hores podent ser enviada per correu (en aquest cas s’ha d’anunciar la
seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax el mateix dia de la
presentació abans de les 14:00 hores). Essent el domicili de l’ EMD de
Valldoreix, rambla MJ Verdaguer 185. Valldoreix
– 08197
c) Documentació a presentar: la que es detalla els plecs de clàusules
administratives particulars.
9. Obertura de les ofertes
b) Domicili: Rbla. M.J. Verdaguer 185
c) Localitat: Valldoreix – 08197
d) Data i hora: La data i hora exacte es publicitarà al perfil del contractant.
Valldoreix,
EL PRESIDENT
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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a) Entitat: EMD de Valldoreix

