ANUNCI
Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre, el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que regirà la
contractació del subministrament de pinso per a les colònies controlades de gats
abandonats, perduts i ensalvatgits de Sant Feliu de Llobregat al municipi de Sant Feliu
de Llobregat, i la seva licitació.
1. ENTITAT ADJUDICADORA.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació, Compres i Gestió
patrimonial.
c) Núm. d’expedient: PACC2019000075.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
a) Descripció de l’objecte: Contractació del subministrament de pinso per a les
colònies per a les colònies de gats abandonats, perduts i ensalvatgits de Sant Feliu
de Llobregat.

b) Terminis: La durada del contracte serà de TRES (3) ANYS, a comptar des de la
data de la seva formalització, podrà ser prorrogat de forma expressa per un màxim
de DOS (2) ANYS amb pròrrogues d’un any cadascuna d’elles..
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat abreujat
4. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ.
Import màxim: 10.500 € IVA inclós, amb el desglossament següent: 9.545,46 € de
pressupost net i 954,54 € en concepte d’IVA al tipus del 10%.
Valor estimat del contracte: 15.909,10 € IVA exclós

5. GARANTIES.
a) provisional: no s’exigeix.
b) definitiva: no s’exigeix..
6. OBTENCIÓ INFORMACIÓ.
Telèfon: 93 685 80 00, extensió 1348.

E-mail: contractacio@santfeliu.cat

7. DATA LÍMIT D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ: fins la data de
finalització del termini de licitació.
8. PRESENTACIÓ D’OFERTES O SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.
a) Durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de
la licitació al Perfil del Contractant.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
El termini de presentació finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia.
b) Documentació a presentar: la especificada en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Forma de presentació: Les proposicions (sobre únic digital), s’hauran de presentar
electrònicament. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics en la
forma que determina el Plec de Clàusules Administratives, seran excloses.
d) La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
L’accés a la plataforma és gratuït.
9. DESPESES D’ANUNCIS: a càrrec de l’adjudicatari.
10. PÀGINA WEB ON FIGUREN LES INFORMACIONS RELATIVES A LA
CONVOCATÒRIA: www.santfeliu.cat/Perfildecontractant

L'Alcaldessa
Lídia Muñoz Cáceres
[Firma01-01]
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