ANUNCI
De Ajuntament de Vilobí d'Onyar pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
Servei de PREVENCIÓ ALIÈ DE L'AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilobí d'Onyar.
b) Número d’identificació: 1723330008
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vilobí d'Onyar
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: X2019001179
2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vilobí d'Onyar.
b) Domicili: Travessia Primer d’Octubre de 2017, 1
c) Localitat i codi postal: VILOBI D'ONYAR CP: 17185.
d) Codi NUTS: NUTS 3, ES512
e) Telèfon: 972473026
f) Adreça electrònica: ajuntament@vilobidonyar.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
la informació relativa a la
convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba
disponible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&ke
yword=vilob%C3%AD&reqCode=viewDetail&idCap=3156220
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contractació del servei de prevenció aliè de l’Ajuntament
de Vilobí d’Onyar
b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió en lots: NO
d) Lloc d'execució: Vilobí d’Onyar
e) Durada del contracte: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): NO
g) Codi CPV: 71317000-3
h) Codi NUTS: NUTS 3, ES512
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: SERVEIS
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert Simplificat
d) Tramitació amb sobre digital: Si
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte per tota la durada del contracte inclosa la possible
pròrroga i l’import del 20% per possibles modificacions: 22.112,48 €
b) Pressupost de licitació IVA exclòs: 10.051,13 €
c) Pressupost de licitació IVA inclòs: 11.260,98 €
6. Admissió de variants: NO

7. Garanties
Provisional: NO
Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació
8. Requisits específics del contractista
a)

Classificació: NO

b)

Solvència: econòmica financera i tècnica professional prevista a l’apartat G.2 del
quadre de característiques del PCAP.

9. Criteris d’adjudicació: establerts a l’apartat H.1 del quadre de característiques del
PCAP.
10. Presentació de les ofertes
a) Termini presentació d’ofertes: 15 dies naturals a comptar des del dia següent a
la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de licitació
b) Documentació que cal presentar:
Sobre A – declaració responsable, acreditació inscripció al ROLECE o RELI i
proposició econòmica, descrita a l’apartat 11.10 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació electrònica: Tota la documentació necessària per a la presentació de
les ofertes estarà disponible per mitjans i mitjançant l’eina de Sobre Digital
accessible
a
l’adreça
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=3156220&ambit=5&
11. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vilobí d'Onyar.
b) Lloc: Sala de reunions de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
c) Data: primer dijous hàbil posterior a la finalització del termini de presentació de les
ofertes
d) Hora: 9.30 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les
proposicions és públic.
12. Despeses d'anunci: no se’n preveuen
13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Les dues llengües oficials Català i Castellà
14. Recurs: Contra els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació
amb els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs
administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix 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 del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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.
Vilobí d’Onyar, a data de la signatura electrònica.
Cristina Mundet i Benito
L’Alcaldessa

