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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre 
contractació, per procediment obert i diversos criteris de 
adjudicació, del “Servei de redacció del projecte d'execució 
i direcció de l’obra de Residència, Centre de Dia i Taller 
Ocupacional Municipal (CONT-11/2017)”.

ANUNCI
1.- Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Sueca.
b) Departament de Secretaria-Contractació
2.- Objecte del contracte:
c) Serveis de redacció del projecte d’execució, estudi de seguretat i 
salut, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de 
seguretat i salut, projecte d’activitat i legalització d’instal·lacions 
amb el fi de realitzar les obres de:
Finalització i reforma de la segona fase (edifici “a”), execució de la 
tercera fase i condicionament de la parcel·la del projecte bàsic de 
Residència, Centre de dia i Taller ocupacional municipals de Sueca 
en la parcel·la situada en c/ Matemàtic Marçal i c/ dels Ensenyants 
de Sueca.
a) CPV: 71240000-2 y 71317210-8
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert, diversos criteris d'adjudicació:
4.- Pressupost de licitació:
Preu de licitació: 122.314,05 euros, IVA exclòs.
5.- Garanties:
a) Provisional: no s'exigeix.
b) Definitiva: 5 per cent de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.
6.- Obtenció de documentació:
a) Entitat: Ajuntament de Sueca. 
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 17.
c) Localitat: Sueca.
d) Telèfon: 96 070 03 18.
e) Telefax: 96 011 06 92.
f) Correu electrònic: sueca_asj@gva.es
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: En el termini de 
8 dies naturals des de la data de publicació de l'anunci en el “Butlle-
tí Oficial de la Província de València”.
h) Perfil del contractant on poden obtindre el projecte i plec: www.
sueca.es
7.- Requisits específics:
No s'exigeix classificació.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: 
Annex I PCAP
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: En el termini de 8 dies naturals des de 
la data de publicació de l'anunci en el “Butlletí Oficial de la Provín-
cia de València”.
b) Documentació a presentar:
Sobre 1: Documentació administrativa.
Sobre 2: Proposició econòmica i documentació quantificable au-
tomàticament.
Sobre 3: Documentació la ponderació de la qual depen d'un juí de 
valor
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Sueca, Registre General (ho-
rari: de 9 a 14h).
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seua 
oferta: fins al dia en què es produïsca l’adjudicació del contracte.
9.- Obertura de les ofertes:
L'obertura de la documentació administrativa Sobre 1, tindrà lloc 
dins dels tres dies hàbils següents a la finalització del termini de 
presentació de les ofertes.
Posteriorment es procedirà en acte públic a l'obertura dels Sobres 3. 
Posteriorment, s'obriran els sobres 2.
10.- Gastos publicitat:
A càrrec del contractista.
Sueca, a 14 de juliol de 2017.—L' alcaldessa, Raquel Tamarit Iranzo.
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