ANUNCI Contracte subministrament jardineres pel procediment obert simplificat abreujat.
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de la Secuita. C. Sant Cristòfol, 2. 43765 la Secuita
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Subministrament de jardineres per a les travesseres urbanes de la
Secuita
b) Divisió per lots: NO
c) Termini d’execució: 40 dies
d) Identificació CPV : 34928400-2 (Mobiliari urbà)
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat abreujat
c) Criteris d’adjudicació: preu
4. Pressupost base de la licitació
a) Import sense IVA: 26.295,24 €
b) Import amb IVA: 31.817’24 €
5. Garanties
No es preveu dipòsit de garantia
6. Presentació d’ofertes
a) Data i hora límit de presentació: divendres 16 d’octubre a les 13.30 hores
b) Forma de presentació: sobre digital
c) Documentació a presentar: oferta econòmica i declaració responsable segons
model annex I

8. Classificació del contractista.
No és exigible.
9. Revisió de preus.
No s’admet.
10. Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte
L’Ajuntament de la Secuita es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat
de l’objecte del contracte, a la seva recepció.
11. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
 Es procedirà al replanteig de la ubicació de les jardineres amb els serveis tècnics
municipals. La ubicació serà la prevista als plànols previstos als plecs de
prescripcions tècniques, però s’ajustarà als possibles canvis produïts en les obres
dels carrers, a la col·locació prèvia de les pilones i a la possible existència
d’incompatibilitats amb algunes sortides de vehicles no previstes, girs dificultosos o
pendents excessius de les voreres.
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7. Solvència tècnica-professional i econòmica-financera.
No és exigible.



La reposició dels paviments existents en cas de deteriorament o de trencament de
les seves peces, la qual està inclosa en els preus unitaris i es reposarà, si cal, amb
materials de les mateixes característiques.

12. Subcontractació.
Segons allò establert als articles 215 i següents de la LCSP. Modificació del contracte. El
contracte es podrà modificar per causes no previstes, amb les limitacions establertes a
l’article 205 de la LCSP.
13. Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.
En relació als vicis o defectes durant el termini de garantia es tindrà en compte el que
preveu l’article 305 de la LCSP.
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14. Dades de contacte i suport tècnic
Jordi Tasias Sagarra, arquitecte municipal
Telèfon: 977611454
Correu: jtasias@secuita.altanet.org

