ÀREA D’ESPAI PÚBLIC

ANUNCI DE LICITACIÓ
De l’Ajuntament de Viladecans pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (número
d’expedient:. 28/2019/CMOBR1).
1. Entitat adjudicadora
a)
Organisme: Ajuntament de Viladecans
b)
Domicili: C/ Jaume Abril 2
c)
Localitat i codi postal: Viladecans 08840
d)
Número d’identificació: 830150006
e)
Codi NUTS: ES511
f)
Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Espai Públic/ Departament de Serveis
Públics.
2. Obtenció de la documentació i informació
a)
Al perfil del contractant:
https://www.seu-e.cat/web/viladecans/govern-obert-i-transparencia/contractes-conve
nis-i-subvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
b)
Més informació: jlduranp@viladecans.cat
3. Objecte del contracte
a)
Tipus de contracte: Menor
b)
Descripció de l'objecte: obres d’instal·lació de dos línies de vida homologades i
suports per escala de ma a l’accés a la coberta de l’Escola Can Palmer de Viladecans
c)
Admissió de pròrroga: No
d)
Divisió en lots i nombre de lots/unitats: No
e)
Lloc d'execució: Viladecans
f)
Termini d'execució/vigència: A partir de la notificació de l’adjudicació dels contractes,
els treballs s’iniciaran en un termini no superior a dos setmanes (provisió de materials). A
partir d’aquesta data, el termini màxim per a l’execució total dels treballs és de una
setmanes..
g)
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
h)
Codi CPV: 45340000-2. Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y
dispositivos de seguridad
4. Tramitació i procediment
a)
b)
c)

Tipus d’expedient: obres
Tramitació: ordinària
Procediment: contracte menor
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d)
e)

S’aplica una subhasta electrònica: Sí
Criteris d’adjudicació: Oferta econòmica

5. Pressupost de licitació
a)
b)
c)

Valor estimat del contracte (VEC): 7.438,02 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 9.000,00 euros
IVA suportat: 21%

6. Requisits específics del contractista
a)
No estar incursos en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar amb
l’Administració pública previstes en l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic
b)
Tot el personal estarà degudament format i acreditat amb el carnet professional que
emet l’ANETVA (Associació Nacional d’Empreses de Treballs Verticals) o similar.
7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13/06/2019 fins a les 12:00 h
b) Documentació que cal presentar: declaració responsable i oferta amb:
- Nom complet, adreça i NIF de l’empresa
- Nom de la persona jurídica que presenta l'oferta
- Adreça fiscal
- Telèfon de contacte
- Signatura i segell de l’empresa
c) Presentació d’ofertes:
Obligatòriament a les adreces electròniques: jlduranp@viladecans.cat,
rbordap@viladecans.cat i etilveb@viladecans.cat
Cal, a més, presentació electrònica: Opcional
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.
8. Altres informacions
Les que es ressenyen en el plec de prescripcions tècniques.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
EL TINENT D’ALCALDE
DE L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
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