ANUNCI
Ajuntament de Gironella pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 386/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gironella.
b) Número d’identificació: 809240003..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Gironella.
d) Tipus de poder adjudicador [Administració Pública
e) Número d'expedient: 386/2021).

-2
a)
b)
c)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Gironella..
Domicili: Plaça de la Vila, 13
Localitat i codi postal: Gironella, CP: 08680..
Telèfon: 938250033..
Adreça electrònica: gironella@gironella.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
[L’administrador departamental ha d’entrar a les Dades
bàsiques del Perfil del Contractant de la PSCP per crear
l’acrònim de l’entitat]

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 07/05/2021
i) Horari d’atenció: De 8:15 - 14:15 de dilluns a divendresDijous
16:00 -19:00; exepte els mesos d' agost en que a les tardes
les oficines romandran tancades

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: ENJARDINAMENT DE ZONES VERDES A LA
PLAÇA DE L'ESTACIÓ.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
e) Termini d'execució: 30 DIES
f) Codi CPV: 71421000
-4
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert simplificat sumari.
Contracte reservat: no.
S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició /

subhasta electrònica.NO
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 33.835,95 . euros sense IVA.
Si escau,
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 % IMPORT ADJUDICACIO
-8 Criteris d’adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat
de crerios d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
— Preu (de 0 a 35 punts).
. Puntuació = (Oferta més baixa/oferta objecte de valoració)* 35 punts
— Termini de supervisió i manteniment (de 0 a 5 punts).
Termini ofertat

Puntuació

3 mesos

1 punt

6 mesos

2 punts

9 mesos

3 punts

12 mesos

4 punts

15 o més mesos

5 punts

Criteris quantificables en base a judici de valor:
— Proposta concreta presentada (de 0 a 10 punts).
Es tracta de detallar el projecte paisatgístic que es vol portar a terme, amb simulacions de com
quedaría integrada la proposta en el marc de l’entorn, especificant amb la máxima claredat el tipus
de plantes i el motiu pel qual s’escull aquesta, les mesures que es portaran a terme durant
l’execució de l’obra i un cop finalitzada per evitar-ne el deteriorament immediat, en bandalisme o la
intrusió d’animals que puguin malmetre l’actuació, la proposta de seguiment i supervisió de l’obra

en els mesos següents (si és el cas)…

-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 07/05/2021
b) Documentació que cal presentar: DOS ARXIUS ELECTRONICS
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
Si escau, indicar:
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Gironella.
b) Lloc: AJUNTAMENT
c) Data:12/05/2021
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions..
d) Hora: 9:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions NO és públic.
Gironella, 23 d’abril de 2021
L’Alcalde,
David Font Simon

