Expedient:
Assumpte:

333/2020 Servei de redacció del PPU-1 La Tomba
Anunci formalització contracte

ANUNCI

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

De conformitat a l’article 154.1 i 154. 6 de la LCSP, es dona publicitat, mitjançant
anunci que es publica en el perfil del contractant, de la formalització del contracte
“Servei de redacció del PPU-1 La Tomba”. Exp. 333/2020, adjudicat al Sr. Ferran
Navarro Acebes i formalitzat en data 28/12/2020.
1. Entitat Adjudicadora: Ajuntament de Taradell
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Òrgan: Junta de Govern Local
Dependència on es tramita l’expedient: Secretaria-Intervenció
Adreça: c/de la Vila, 45 -08552- Taradell
NIF: P-0827800-D
Correu electrònic: taradell@taradell.cat.
Pàgina web de l’Ajuntament de Taradell: www.taradell.cat, apartat “Perfil del
Contractant”; www.contractaciopublica.gencat.cat.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Constitueix l’objecte del contracte la redacció del Pla Parcial
Urbanístic -PPU- La Tomba del municipi de Taradell, en els termes definits en
aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars.
b) Codi CPV del contracte:714000000-2.
c) Codi NUTS: ES511
d) Divisió en lots: No.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació:
A.1) Oferta econòmica. Fins a 33 punts.
A.2) Experiència de l’equip de col·laboradors. Fins a 14 punts.
A.3) Col·laboració del responsable de l’equip de treball amb l’equip proposat.
Fins a 2 punts.
A.4) Participació de l’arquitecte en la redacció de POUMs de municipis de més
de 5.000 habitants. Fins a 2 punts.
B.) Criteris de valoració a través d’un judici de valor. Fins a 49 punts.
(especificats al PCAP)

CVE: 20200-06278-36166-82035

d) S’aplica acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
a) Data adjudicació del contracte: 21/12/2020 per Acord de la Junta de Govern
Local.
b) Número d’ofertes rebudes: 2 (operadors econòmics amb el perfil de
microempresa).
c) Durada del contracte: 2 anys, més dues possibles pròrrogues d’ 1 any
cadascuna
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4. Entitat Adjudicatària: Ferran Navarro Acebes
a) Perfil: microempresa
b) Import adjudicació: 26.780,27€ (IVA exclòs)
Taradell, 29 desembre 2020
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa
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