ANUNCI
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
LICITACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT
Memòria valorada Jocs infantils Parc de Les Pobles
-ampliació III Fase-

De conformitat al decret de l’Alcaldia núm. 948/2018, de 7 de setembre per mitjà del
present anunci s'efectua anunci de convocatòria de licitació per procediment obert
simplificat amb tramitació ordinària, per a l'adjudicació de contracte de
subministrament inclòs a la “Memòria valorada subministrament jocs infantils Parc de
Les Pobles -ampliació III fase-”, de conformitat amb els següents requisits:
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Organisme: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Òrgan competent: Alcalde.
Número d’expedient: 1117/2018
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Domicili: C./ Jacint Verdaguer, 6, CP 43140 - La Pobla de Mafumet.
Telèfon: 977 840 260
Fax: 977 840 207
Seu electrònica: http://poblamafumet.eadministracio.cat
Perfil del contractant:
http://poblamafumet.eadministracio.cat/contractor-profile-list

2. Objecte de contracte:
a) Objecte: jocs infantils, mobiliari urbà i paviment a la III fase ampliació Parc de
Les Pobles.
b) Tipus: contracte de subministrament.
c) Descripció: subministrament i instal·lació dels elements continguts a la
“Memòria valorada subministrament jocs infantils Parc de Les Pobles
-ampliació III fase-”
d) Divisió per lots: NO.
e) Termini d’execució: 1 mes.
f)

Admissió de pròrroga: NO

g) Lloc d’execució: Parc de Les Pobles de La Pobla de Mafumet.
h)
i)

CPV: 45212140-9 Instal.lacions d’esbarjo; 43325000-7 Equip per parcs i
àrees de jocs; 45112723-9 Treballs de paisatgisme en parcs infantils.
Classificació: SI, l’establerta al plec de clàusules administratives particulars.
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j)

Solvència: plec de clàusules administratives.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a)
b)
c)
d)

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert simplificat.
Règim d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
Criteris d’adjudicació: preu.

4. Valor estimat del contracte: 28.505,26.- EUROS (IVA exclòs)
5. Garantia provisional: NO. Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació (IVA
exclòs).
6. Obtenció de documentació: al perfil del contractant de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet.
7. Presentació de les ofertes.
a) Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al perfil del contractant en les condicions i requisits que consten als
plecs.
b) Lloc de presentació: mitjançant el servei de SOBRE DIGITAL de la Plataforma
de serveis de contractació pública i del Sobre digital (PSCP) accessible des de
la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=La+Pobla+de+Mafumet&idCap=27058602&ambit=5&.

8. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: la requerida en el plec de clàusules administratives particulars.
b) Solvència tècnica, professional i econòmica, financera: només a través
d’inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o òrgan autonòmic equivalent.
9. Obertura de documentació/ofertes. Obertura del sobre únic en acte públic fins
com a màxim el 5è dia següent a la finalització del termini de presentació de
proposicions electròniques a la PCSP. En tot cas es publicarà al perfil del
contractant dia i hora amb una antelació mínima de 24h.
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c) Admissió de variants: NO.

