AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Anunci de licitació
Aprovat per Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2020, el plec de clàusules
administratives particulars que haurà de regir la contractació, mitjançant procediment obert
ordinari, amb criteris avaluables de forma automàtica, pel subministrament de planta ornamental
(anual, viva i arbustiva) per a l’ornamentació de parterres dels espais verds de Vila-seca.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Vila-seca. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4E3B66002E774D2E99946F53240D9445 i data d'emissió 29/06/2020 a les 14:56:30

S’anuncia la convocatòria de la licitació pública d’acord amb l’article 135 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vila-seca
b) Número d’Identificació: P-4317300-D
c) Dependència que tramitat l’expedient: Àrea de Serveis Generals i Seguretat Pública.
d) Adreça i codi postal: Plaça de l’Església, 26 - 43480
e) Codi NUTS: ES514
f) Telèfon: 977309300
Fax: 977309301
g) Correu electrònic: ajuntament@vila-seca.cat
h) Adreces d’internet: www.vila-seca.cat
Adreça Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilase&reqCode=viewDetail&idCap=9598270
i)
j)

Contractació conjunta/Central de Compres: No
Comunicació:
Accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs de contractació a l’adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilase&reqCode=viewDetail&idCap=9598270
Per obtenir més informació a l’adreça a dalt esmentada.
Les ofertes o sol·licituds de participació han d’enviar-se per via electrònica a:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilase&reqCode=viewDetail&idCap=9598270
k) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública Local
l) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Generals, Seguretat i Civisme.
m) Número d’expedient: 4317110007-2020-0001426
2. Objecte del contracte.
a) Denominació: Subministrament de planta anual, vivaç arbustiva per a l’ornamentació dels
parterres de flor, jardineres disseminades, etc, en les diferents zones verdes i carrers del municipi
de Vila-seca.
b) Codi CPV: 03121100-6
c) Tipus de contracte: Subministrament
d) Descripció: Subministrament de planta anual, vivaç arbustiva per a l’ornamentació dels
parterres de flor.
e) Valor estimat del contracte: 124.581,32 € (sense IVA)
f) Pressupost base de licitació:

Plaça de l’Església, 26
43480 Vila-seca
Tel. 977 309 300
Fax 977 309 301
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El pressupost de la contractació del subministrament anual, és de 28.972,40 € (sense IVA),
2.897,24 € en concepte d’IVA, que fan un total de 31.869,64 € (IVA inclòs).
g) Informació relativa als lots: No hi ha lots, es detalla en l’informe justificatiu de la necessitat de
contractar que es troba incorporat a l’expedient administratiu.
h) Lloc d’execució: Vila-seca. Codi NUTS: ES514
i) Criteris d’adjudicació: Es detallen a la clàusula 14a. del Plec de clàusules administratives
particulars:
j) Termini d’execució del contracte: El termini de durada del contracte és de 3 anys, i podrà ser
prorrogat per 1 any més.
k) Variants: No s’admeten
l) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb Fons de la Unió
Europea: No

3. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
3.1 Condicions de participació:
a) Classificació empresarial: No s’exigeix
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: d’acord amb l’apartat 9 del
Plec de clàusules administratives.
-

-

-

-

-

Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis o bé volum anual, referit al millor
exercici dins dels 3 últims disponibles, per un import igual o superior a 43.458,60 € .
Mitjà d’acreditació: comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil.
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la finalització
del període de garantia.
Solvència professional o tècnica: Relació de subministraments realitzats en el curs dels
tres darrers anys. El requisit mínim serà que l’import anual acumulat a l’any de major
execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat (20.280,68 €).
Presentació de la còpia de la Inscripció en el Registre de proveïdors de material vegetal
amb una antiguitat superior als 10 anys (anterior al 2010 aquest no inclòs) per part de
l’empresa licitant.
Presentació de la darrera Declaració de cultiu de la campanya 2019 presentada davant de
la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal on s’acrediti un volum productiu superior a les
200.00 0 uts. de planta anual a l’esmentada campanya, per part de l’empresa licitant.
Acreditació de que les instal·lacions de producció es troben dins un àmbit geogràfic amb
un radi de distància inferior a 75 Km des del centre de Vila-seca
Acreditar la vigència i actualitat de la propietat o del contracte de lloguer de les
instal·lacions de producció de planta anual per part de l’empresa licitant.
Acreditar que l’empresa ofertant disposa de personal tècnic en la pròpia plantilla

c) Altres requisits específics: No n’hi ha.
d) Contractes reservats: No
3.2 Condicions relatives al contracte:
a) Condicions d’execució del contracte: Es troben regulades en la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
4.1 Descripció:
a) Tipus de procediment: obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i tramitació ordinària, amb
un criteri avaluable de forma automàtica.
b) Es aplicable l’ACP al contracte: Sí
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4.2 Informació administrativa:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a comptar des de la data de publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
b) Llengües en les quals s’han de redactar les ofertes: català o castellà
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar del
següent de l’obertura de les proposicions.
d) Modalitat de presentació d’ofertes: únicament presentació electrònica descrita a la clàusula
tretzena del plec a l’adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilase&reqCode=viewDetail&idCap=9598270
e) Obertura d’ofertes.
Adreça: Plaça de l’Església, 26
Localitat i codi postal: Vila-seca - 43480
Data i hora: las que s’indiqui expressament al Perfil del contractant
f) S’utilitzen comandes electròniques: No procedeix
g) S’accepta la facturació electrònica: Sí
5. Informació complementària:
a) Recursos: Previst a la clàusula 40 del Plec de Clàusules administratives particulars.
6.Garanties:
a) Garantia provisional: No s’exigeix
b) Garantia definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació (IVA no inclòs)
7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit: 14 de juliol de 2020 fins a les 23:59 h.
b) Modalitat de presentació: presentació electrònica (Sobre digital)
c) Documentació. S’indica en la clàusula 13a. del Plec de clàusules administratives particulars
redactades a l’efecte.
8. Obertura de pliques.
a) Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament de Vila-seca.
b) Obertura sobre 1). Documentació administrativa: 17 de juliol de 2020, a les 09:00 h. Acte no
públic.
c) Obertura sobre 2). Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica: 24 de juliol de
2020, a les 09:00 h. Acte públic.
L’Alcalde
Pere Segura Xatruch
Vila-seca, a la data de la signatura electrònica
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