SERVEIS ECONÒMICS/Contractació/ms
ANUNCI DE LICITACIÓ
Exp. 2018/2985
Per Resolució d’Alcadia núm. 2019/318, de data 1 de març de 2019, s’ha aprovat
l’expedient d’aprovació de la licitació servei d’informació i coordinació de la Borsa
d’Habitatge de Lloguer de Ripollet, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
Així mateix s’han aprovat els plecs de clàusules administratives particulars així
com els de prescripcions tècniques i s’ha disposat l’obertura del procediment
d’adjudicació mitjançant la publicació del següent anunci de licitació:
1.- Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Ripollet.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Econòmics,
Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Àrea de Serveis Econòmics, Contractació
2) Domicili: carrer Balmes,2
3) Localitat i codi postal: Ripollet, 08291
4) Telèfon: 935046000
5) Fax: 93.692.32.23
6) Correu electrònic: msiles@ripollet.cat i nosuna@ripollet.cat
7) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
start&set-locale=ca_ES
8) Portal de licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoripol
let
d) Número d’expedient: 2018/2985
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció: licitació del servei d’informació i coordinació de la Borsa
d’Habitatge de Lloguer de Ripollet
b) Lloc d’execució: Ripollet
c) Termini d’execució: 2 anys
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
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c) Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació: Aquells que s’estableixen
al plec de clàusules administratives i econòmiques particulars.
4.- Pressupost de licitació:
Pels 2 anys de vigència inicial del contracte és de 66.115,70 €, (seixanta-sis mil
cent-quinze euros amb setanta cèntims), sense incloure l’impost sobre el Valor
Afegit, el qual pot ascendir com a màxim a la quantitat de 13.884,30 € (21%
IVA), determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l’ajuntament.
5.- Garanties:
Garantia provisional: No escau.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
6.- Requisits específics del contractista
Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec
de clàusules administratives particulars.
7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: La documentació per prendre part en aquesta
contractació es presentarà dins el termini de QUINZE DIES NATURALS
comptadors des del dia següent a la data de publicació de l’anunci de licitació a
través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&
i a la Plataforma de contractació pública electrònica VORTAL,
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoripol
let.
b) Modalitat de presentació i documentació a presentar: la que es ressenya als
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
c) Lloc de presentació: La presentació de proposicions es farà únicament a través
del portal de licitació electrònica VORTAL.
8.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament Ripollet
b) Domicili: carrer Balmes, 2
c) Localitat: Ripollet
d) Data: L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la
licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics, de conformitat amb
l’article 157 de la LCSP.
Ripollet, a data de la signatura electrònica
José M. OSUNA LÓPEZ
L’Alcalde

