Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

PUBLICACIÓ EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.

En compliment d’allò disposat en l’article 117.1 in fine de la LSCP, es dona publicitat a l’acord pel qual
s’aprova l’expedient de contractació del manteniment de zones verdes municipals de Sant Fost de
Campsentelles:
“Atès l'expedient núm.: 12-115/18 F.: 1387-046/18.
Vista la necessitat de realitzar el manteniment de zones verdes municipals
Vista la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 96.195,00 €
IVA INCLÒS.
Atès l'informe favorable emès per la Interventora Municipal.
Restant justificades les exigències de l'article 116.4 LCSP, i d'acord amb allò disposat a l'article 117
LCSP

ES PROPOSA:
Primer: Aprovar l'expedient de contractació del manteniment de zones verdes municipals, que compren
el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques.
Segon: Disposar l'obertura de l'expedient de contractació d'obres mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP.
Tercer: Aprovar autorització de la despesa de 96.195,00 € imputant-la a la partida pressupostària
5017121000
Quart.- Publicar l'acord en el perfil del contractant.”

ANUNCI DE LICITACIÓ
Havent-se aprovat amb data 18 de setembre de 2018 l’expedient de contractació del manteniment de
zones verdes municipals de Sant Fost de Campsentelles, per mitjà del present, i de conformitat amb
l’article 135.1 LCSP, es publica en el perfil del contractant el següent anunci de licitació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fost
de Campsentelles
Codi d'expedient: 12-115/2018
Tipus d'expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Obres
Procediment de licitació: Obert
Tramitació simplificada abreujada: Sí
Compra d'innovació: No

Obtenció de la documentació i informació
8. Entitat: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
9. Domicili: Plaçá de la Vila, 1
10. Localitat i codi postal: Sant Fost de Campsentelles CP:08106
11. Codi NUTS: ES511
12. Telefon: 935796980
13. Adreça electrònica; ajuntament@santfost.cat
14. Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=954531
15. Data Límit d’obtenció de documents i informació: segons perfil del contractant
Horari d’atenció: de Dilluns a Divendres de 8h a 14h
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Dades del contracte
16. Descripció de la prestació: definir les partides d'obra necessàries per portar a
terme les tasques prèvies la conservació de zones verdes, paviments durs i
superfícies toves, plantes ornamentals, planta de temporada, jardineres, tanques
vegetals, arbust, arbres i altres elements vegetals existents als espais verds dels
àmbits abans esmentats i les alineacions d’arbres de carrers i places incloses dins del
contracte
17. Pressupost de licitació: 79.500,00 € sense IVA 96.195,00 € IVA inclòs (21,00%)
18. Durada del contracte: 3 mesos
19. Àmbit geogràfic: Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) còdi NUTS ES511
20. Termini de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils següents al de la publicació
de la convocatòria de licitació en el perfil del contractant: 18 de octubre de 2018
a les 14:00 hores
21. Valor estimat del contracte: 79.500,00 € sense IVA
22. Subhasta electrònica: No
23. Contracte harmonitzat: No
24. Es preveuen modificacions als plecs: No
Dades de l'anunci
25. Data de publicació: 03/10/18 12:00 h
26. Reserva social: No
27. Divisió en lots: No
28. Nombre de lots: No hi ha lots
29. Criteris d'adjudicació:
Ponderació: Criteris: Per l’oferta econòmica (baixes màxima: 20%) 80 punts,
local: 20 punts
30. S'accepten variants: No
31. Garantia provisional: No

