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Núm. 3271
AJUNTAMENT DE VERGES
Edicte d’aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques i la licitació del contracte de redacció dels documents necessaris del Pla d’ordenació
urbanística municipal
El Ple municipal, en sessió de data 30 de març de 2017, ha adoptat
l’acord d’aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la contractació, pel procediment obert ordinari, dels treballS de redacció dels documents necessaris del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Verges. Aquests Plecs restaran sotmesos a
informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar
a partir de la darrera publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la presentació de les al·legacions que s’estimin
pertinents. En el supòsit que no se’n presenti cap, els Plecs quedaran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar expressament un nou acord.
Simultàniament, a l’esmentada sessió plenària s’acorda convocar la
licitació d’aquest contracte, d’acord amb les dades següents:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Verges
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.- Objecte de contracte
a) Descripció de l’objecte: Redacció dels documents necessaris del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Verges.
b) Lloc d’execució: Verges
c) Termini d’execució: 3 anys (plurianualitats)
3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost
108.900 €, IVA inclòs
5.- Garantia
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA
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6.- Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Verges
b) Domicili: La Placeta, 1
c) Localitat i codi postal: Verges 17142
d) Telèfon: 972780007
e) Fax: 972780446
f) Web: www.verges.cat
7.- Requisits específics del contractista
Establerts a la clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives
8.- Criteris de valoració de les ofertes
a) Millora oferta econòmica
b) Avaluació sobre un informe de la situació urbanística del municipi
c) Composició de l’equip tècnic redactor
9.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir de la publicació
de l’anunci de la licitació al Butlletí Oficial de la Província.
b) Documentació a presentar: la requerida a la clàusula núm. 7 del
Plec de clàusules administratives
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Verges
10.- Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Verges
b) Domicili: La Placeta, 1
c) Localitat i codi postal: Verges 17142
d) Segons la clàusula onzena del Plec de Clàusules Administratives.
11.- Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari
12.- Perfil del contractant
Es pot obtenir tota la informació relativa als Plecs de clàusules administratives i condicions tècniques a través de l’apartat de Contractació Pública/Perfil del contractant de la plana web de l’Ajuntament
de Verges: www.verges.cat
Verges, 7 d’abril de 2017
Ignasi Sabater Poch
Alcalde
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