Anunci per a la licitació del contracte privat de serveis per a la realització d'una
escultura/memorial per a les víctimes de la Guerra Civil per ubicar-la al cementiri
mariner de la vila
1.- Entitat adjudicadora:Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: licitació per procediment de concurs de projectes, dels
serveis de realització d'una escultura/memorial per a les víctimes de la Guerra Civil
per ubicar-la al cementiri mariner de la vila, en memòria dels morts de la Guerra Civil
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 15.619,83 € (sense IVA) i la repercussió de 3.280,17
en concepte d'IVA totalitzant la quantitat de 18.900,00 € (IVA inclós).
El valor estimat del contracte és de 18.900,00 € euros (IVA exclòs) i tenint en compte
possibles pròrrogues i modificacions del contracte.
4.- Criteris d’adjudicació:
1.Valoració de la proposta i/o reflexions (Sobre 2). Fins a 50 punts
a. Estètic i d’integració en l’entorn. Fins a 25 punts
b. Viabilitat tècnica i funcional. Fins a 15 punts
c. La coherència del pressupost respecte a la qualitat de l’obra. Fins a 10 punts
2.Valoració del currículum (sobre 3). Fins a 50 punts
a. Valoració del currículum en relació a projectes d‘especial interès. Fins a 20
punts.
Es valorarà amb 4 punts per a cada projecte.
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b. Per cada escultura similar en l'àmbit públic. Fins a 10 punts. Es valorarà amb
punts per a cada escultura.
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c. Per cada escultura similar en l'àmbit privat. Fins a 10 punts. Es valorarà amb
punt per cada escultura.
c. Altres mèrits: premis, mencions, publicacions, conferències, etc. Fins a 10
punts. Es valorarà amb 2 punts per a cada mèrit

En qualsevol cas, s'haurà d'acreditar fefaentment l'existència dels projectes, escultures
i mèrits que s'han de valorar aportant documentació que així ho acrediti. De no fer-ho,
no es tindrà en compte.
5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint dies naturals des de la publicació
d’aquest anunci en el BOP.

b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, 23 d'agost de 2018
Víctor Puga i López
Alcalde

