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BASES PER A LA SELECCIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A 

TOPÒGRAF OBRES DE FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA V 

DEL NUCLI DE RIUMAR, 2A FASE, SECTORS A, B I C. 

 

1.- Data límit de presentació de currículums: 

· 04/11/2016 a les 14.00 h. 

2.- Lloc de presentació de currículums: 

· EAC Ajuntament de Deltebre personalment amb sobre tancat. 

3.- Destinataris del contracte: 

. Professionals homologats en l’àmbit de l’objecte del contracte o despatxos 

professionals. Els destinataris hauran de complir els requisits legalment establerts per a 

la contractació amb l’administració.  

4.- Objecte del contracte: 

· Treballs de topografia complerts durant l’execució total de l’obra de finalització de la 

Urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 2a Fase, Sectors A, B i C. 

Necessitats topografia obra: “Projecte de Finalització de la Urbanització de la 

Zona V de Riumar ( 2ª Fase)” 

Replanteig inicial de tot el sector objecte de l’obra 

SECTOR A: Adena, Coll Verd, Fotja, Guatlla 

Xarxa de pluvials.  Comprovació pendents i amidaments. 

Xarxa de residuals .  Comprovació pendents i amidaments. 

 Xarxa d’aigua potable. Amidaments. 

Pavimentació. Comprovació pendents i amidaments. 

Senyalització i mobiliari urbà  Amidaments. 

SECTOR B: Sarset i Capdella 

Xarxa de pluvials.  Comprovació pendents i amidaments. 
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Xarxa de residuals .  Comprovació pendents i amidaments. 

 Xarxa d’aigua potable. Amidaments. 

Pavimentació. Comprovació pendents i amidaments. 

Senyalització i mobiliari urbà:  amidaments. 

SECTOR C: Gavina i Àguila Pescatera. 

Xarxa de pluvials.  Comprovació pendents i amidaments. 

Xarxa de residuals .  Comprovació pendents i amidaments. 

 Xarxa d’aigua potable. Amidaments. 

Pavimentació. Comprovació pendents i amidaments. 

Senyalització i mobiliari urbà: Amidaments. 

5.- Import de licitació del contracte de serveis: 

· L’import màxim de licitació del contracte menor de serveis serà de 8.000 € més IVA . 

6.- Durada dels treballs: 

·  La durada dels treballs serà d’aproximadament 9 mesos. 

7.- Inici treballs: 

·  L’inici dels treballs serà el dia 7 de novembre de 2016. 

8.- Número d’hores a realitzar: 

Aproximadament 400 hores.  

9.- Criteris a valorar a l’oferta presentada: 

a) Preu del servei : 50 punts. 

b) Treballs realitzats i experiència en l’àmbit objecte del contracte: 50 punts. 

Total puntuació oferta: fins a un màxim de 100 punts. 
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En cas, que per alguna causa, la persona candidata no pogués realitzar els treballs 

contractats, es tindrà en compte la següent oferta immediatament inferior a la relació 

d’ofertants. 

Deltebre (Delta de l’Ebre),  25 d’octubre de 2016 

 

 

 


