AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
EDICTE
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia, de data 11 d’octubre de 2019, mitjançant el qual es
va aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei de conservació i
manteniment integral de les instal·lacions de depuració i bombament d’aigües residuals i
l’emissari submarí del municipi d’Altafulla, d’acord amb les següents condicions:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d’Altafulla
b) Número d’identificació fiscal: P-4301200-D
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d’expedient: 2019/1479

2. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament d’Altafulla
b) Domicili: Plaça del Pou, número 1
c) Localitat: Altafulla, 43893
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 977 650 008
f) Fax: 977 650 842
g) Adreça electrònica: contractacio@altafulla.altanet.org
h)Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ALTAFULLA&idCa
p=17454610&ambit=5&

i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a les 14:00 hores
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j) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Els interessats en el procediment
de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, la qual es facilitarà almenys 5 dies abans de què finalitzi el termini fixat per la
presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 7 dies abans del transcurs del
termini de presentació d’ofertes.
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3. Objecte del contracte
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a) Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és el servei de conservació i manteniment
integral de les instal·lacions de depuració i bombament d’aigües residuals i l’emissari submarí.
b) Divisió per lots i número: No, de conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP i segons la
memòria justificativa emès per l’enginyer municipal.
c) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV): 90481000-2
d) Lloc d’execució: Altafulla.
e) Contracte reservat de conformitat amb la D. A. 4a de la LSCP: No

4. Durada


La durada del contracte serà de 2 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo per un any
més.



Terminis parcials: No

5. Tramitació i procediment.
a) Tipus d’expedient: El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis
d’acord amb el previst als articles 25 i 17 de la LCSP.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment d’adjudicació: procediment obert, atenent a una pluralitat de criteris de
valoració.
d) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No

6. Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 143.609,42 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
130.554,02 €, pressupost net, i 13.055,40 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 10%.
b) Valor estimat del contracte: 208.886,43 € IVA exclòs.

7. Garanties
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a) Provisional: No
b) Definitiva: Si. S’estableix una garantia definitiva del 5% del preu final ofert, IVA exclòs.
Constitució mitjançant retenció en el preu: No
c) Complementària: No

8. Requisits específics del Contractista
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a) Acreditació de la solvència: Si
En la present licitació no és exigible la classificació en els termes de l’article 77.1 a) de la
LCSP.
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La classificació de l’empresari que a continuació s’indica, acreditarà la seva solvència tant
econòmica i financera com tècnica per al present contracte:
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
O
4
A
b) Concreció de les condicions de solvència: Les previstes en la clàusula 9 del PCAP.
c) Habilitació empresarial: No procedeix

9. Presentació d’ofertes
a) Termini de presentació de ofertes: El termini de presentació de proposicions serà de 15
dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant
de l’Ajuntament d’Altafulla i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
b) Documentació que cal presentar:
Les proposicions hauran de presentar-se en:


Sobre 1: DEUC (annex 1) i declaració responsable (annex 2).



Sobre 2: documentació dels criteris que depenen d’un judici de valor.



Sobre 3: la proposta econòmica (annex 3) i el model de criteris valorables de forma
automàtica (annex 4).

Veure la clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
c) Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: Català / Castellà
d) Presentació d’ofertes:
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, mitjançant sobre digital a la
plataforma de contractació de la Generalitat.

10. Admissió de variants
No s’acceptarà la presentació de variants

11. Obertura de proposicions
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a) Entitat: Ajuntament d’Altafulla
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
c) Data i Hora: a determinar

12. Criteris per a l’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
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avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat-preu d’acord amb la clàusula 14 del PCAP
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13. Publicitat i perfil del contractant
La present licitació es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Altafulla.

14. Condicions Especials d’Execució
Les previstes en la clàusula 21 del PCAP.

15. Règim sancionador i resolució de contractes
D’acord amb les clàusules 28, 29 i 39 del PCAP.

16. Recursos
D’acord amb la clàusula 40 del PCAP.
Altafulla, a la data de la signatura electrònica
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EL SECRETARI

Pàg. 4 de 4

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

58296690d65d42679ea4a9050c943957001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

