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ANUNCI

De conformitat amb el disposat per Alcaldia mitjançant resolució núm. 2021/271 de data 29
de juliol de 2021, per mitjà del present anunci es convoca la licitació del contracte per
procediment de concurs de projectes en la modalitat de concurs de projectes amb premis o
pagaments als participants, 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:

CONCURS DE PROJECTES AMB PREMIS O PAGAMENTS ALS
PARTICIPANTS

b) Descripció:

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA REMODELACIÓ I
AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE FONOLLOSA,
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, I POSTERIOR
DIRECCIÓ D’OBRA.

c) Divisió per lots i nombre de lots:
d) Lloc d'execució:
e) Termini d'execució:
f) CPV:

NO
FONOLLOSA
31/12/2023
71221000-3

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació.
ORDINÀRIA
b) Procediment.
OBERT

4. Fases del concurs i criteris d’adjudicació:
Fases

1.

2.

Un cop acabat el termini per a presentar la documentació corresponent a la
primera volta del concurs, el jurat examinarà les propostes i aixecarà la
corresponent Acta, en un acte no obert al públic.
Una vegada publicat el resultat de la primera volta al perfil del contractant, els
concursants seleccionats presentaran les propostes mitjançant el sobre núm. 3
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de l’eina Sobre Digital, en el termini de 30 dies naturals, des de la data de la
publicació del resultat de la primera volta al perfil del contractant.
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Criteris d’adjudicació:
1a FASE:
·Qualitat arquitectònica de la proposta..................................................de 0 a 40 punts
·Compliment dels requeriments extrets del procés participatiu i integració de la proposta
amb les preexistències............................................................................de 0 a 30 punts
·Currículum professional del concursant...............................................de 0 a 30 punts
2a FASE:
·Definició i desenvolupament de la proposta presentada……………….de 0 a 40 punts
·Qualitat dels materials, racionalitat dels sistemes constructius i eficiència energètica de
la proposta…………………………………………………………………….de 0 a 30 punts
·Compatibilitat de les obres amb l’activitat docent del centre…………..de 0 a 15 punts
·Valoració econòmica i proporcionalitat de costos……………………….de 0 a 15 punts
Supòsits d’empat

En cas d’empat, el Jurat podrà desempatar valorant les dues propostes de forma
comparativa atribuint un punt a la proposta que objectivament, es consideri millor
respecte l’altre.

5. Valor Estimat del contracte, pressupost base de licitació i premis:
Concepte
Valor estimat del contracte
Pressupost base licitació, IVA exclòs
Impost sobre el valor afegit (21%)
Pressupost base de licitació, IVA inclòs
Premis (quantia total prevista segons el PCAP)

Euros
111.256,16 €
93.756,51 €
19.688,86 €
113.445,37 €
17.500,00 €

6. Presentació de propostes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 12 de setembre de 2021 a les 14:00h
b) Lloc de presentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn
&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=954835

7. Obertura de propostes:
El Jurat es reunirà a les 10.00h del dia 14 de setembre de 2021 per a la valoració dels
sobres 1 i 2 (1a FASE).
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La data d’obertura del sobre 3 (2a FASE) s’indicarà per mitjà d’anunci al perfil del
contractant, transcorregut el termini de presentació de les propostes dels candidats
seleccionats en la fase 1.
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Fonollosa, document signat i datat al marge.
L’Alcalde,
Eloi Hernàndez i Mosella
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