ANUNCI
Aprovat mitjançant Decret d’Alcaldia número 3638 de data 9 de desembre d’enguany, el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que
regirà el contracte del servei de suport logístic, lloguer d’infraestructures,
subministrament de plantes, muntatges florals i coordinació tècnica per a l’exposició
nacional de roses de Sant Feliu de Llobregat.
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: PACC2021000052.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
a) Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte consisteix en la contractació del
servei de suport logístic, lloguer d’infraestructures, servei de muntatges florals i
subministrament de roses tallades i servei de disseny i coordinació de l’Exposició
Nacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, dins del programa Ciutat de les Roses,
organitza anualment l’Exposició Nacional de Roses així com una àmplia relació
d’actes, activitats i esdeveniments, solidaris, lúdics, i culturals oberts a la ciutadania
per tal de fomentar el coneixement i la difusió de la cultura de la rosa, així com la
convivència i la cohesió de la ciutadania. L’Exposició Nacional de Roses té com a
escenari principal el Palau Falguera i altres espais i parcs de la ciutat
b) Terminis: El contracte tindrà una durada de dos (2) anys. El contracte preveu
dues pròrrogues per un període màxim d’un any cadascuna (1+1).
Els serveis es començaran a partir de la formalització del contracte.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
a) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert, subjecte a regulació harmonitzada.

4. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ.
Import màxim: 203.861,88 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 168.935,44
€ de pressupost net sense IVA i 34.926,44 € en concepte al tipus del 21 % i del 10%
pel subministrament de les roses i el verd floratl, tenint en compte la duració prevista
del contracte.
Valor estimat del contracte: 337.870,88 € IVA exclòs.

L’import anterior es desglossa de la següent manera per a cadascun dels lots del
contracte:

Número
de lot

Prestacions

Pressupost base licitació de cada
lot per any
Base imposable:
IVA 21%:

1

Servei de suport logístic
TOTAL:

Lloguer d’infraestructures

2

3

35.051,72€
7.360,86€

Serveis de muntatges florals i
subministrament de roses tallades

42.412,58€

Base imposable:
IVA 21%:

10.916,00€
2.292,36€

TOTAL:

13.208,36€

Base imposable 21%: 21.000,00€
IVA 21%:
4.410,00€
Base imposable 10% 2.500,00€
IVA 10% (rosa i verd floral)
250,00€
Base imposable total 23.500,00€
TOTAL:
28.160,00€
Base imposable:
15.000,00€
IVA 21%:
3.150,00€

4

Servei de disseny i coordinació de
l’ENR

TOTAL:

18.150,00€

Preu base:
IVA:

84.467,72€
17.463,22€

TOTAL un any
TOTAL:

101.930,94€

Durada contracte 2 anys

Base:
IVA:

168.935,44 €
34.926,44 €

Pressupost base de licitació 2 anys

PBL:

203.861,88 €

5. GARANTIES.
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor
oferta haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de
l’import adjudicat, l’IVA exclòs.

6. OBTENCIÓ INFORMACIÓ.
Telèfon: 93 685 80 00, extensió 1290.

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 30 dies naturals, a comptar des de la data de la seva remissió a
l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea per tal que, dins del termini a
l'assenyalat com a últim en el DOUE, es puguin presentar proposicions; i en el perfil
del contractant del web municipal.
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 1, 2, i 3), 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
[Firma01-01]

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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