ANUNCI DE LICITACIÓ
Subministrament, modalitat d’arrendament, d’una màquina articulada multi ús per a
la brigada d’obres municipal.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Ripoll.
b) Número d’identificació: 1714790004.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Ripoll
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: e-02.08.05. 1428 3/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Ripoll.
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament 3
c) Localitat i codi postal: Ripoll CP: 17500.
d) Codi NUTS: ES 512
e) Telèfon: 972714142.
f) Adreça electrònica: contractacio@ajripoll.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=19874451
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament, d’una màquina articulada multi ús per a la
brigada d’obres municipal
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No
d) Lloc d'execució: Ripoll.
e) Termini d'execució: La durada del contracte s’estableix en 4 anys.
f) Codi CPV: 79800000-2
g) Codi NUTS: ES 512.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat abreujat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 56.400,00 € (abans IVA) / 68.244,00 € (IVA inclòs).
b) Pressupost de licitació: 56.400,00 € (abans IVA) / 68.244,00 € (IVA inclòs).
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: No.
-8 Requisits específics del contractista
S’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència tècnica i econòmica.
El licitador haurà d’estar inscrit el Registre Oficial de Licitadores o a l’equivalent
autonòmic (RELI.)
.
-9 Criteris d’adjudicació: Automàtics.
Veure clàusula 12
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa
contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
següents:
a)
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b)
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c)
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d)
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e)
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
L’Ajuntament de Ripoll podrà exigir l’acreditació documental del compliment d’aquestes
condicions. En cas d’incompliment el contractista haurà de presentar la corresponent
justificació per escrit i, si fos insuficient a judici de l’òrgan de contractació, procedirà la
imposició de les sancions previstes en el present plec.
-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Fins el dia 25 de juny de 2021 fins a les 10:00 hores.
b) Documentació que cal presentar: Sobre únic, amb el contingut previst en el Plec de
Clàusules Particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=19874451
-13 Obertura de proposicions
a) Atès que pel procediment electrònic que s’ha utilitzat ens permet garantir que l’obertura
de les proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva
presentació, no es celebrarà acte públic d'obertura de les mateixes.
-14 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci, si s’escau, és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i Castellà.
-16 Recurs
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la
interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

