AJUNTAMENT DE PALAMÓS

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palamós
b) Número d’identificació: P1712500F
c) Domicili: carrer Major, 56 Palamós CP: 17230
d) Codi NUTS: ES512
e) Obtenció de documentació i informació
-Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
-Telèfon: 972600026 Extensió 323
-Fax: 972316110
-Adreça electrònica: contractacio@palamos.cat
-Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://seu.palamos.cat
f) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
g) Principal activitat del poder adjudicador: administració local
h) Central de compres / contractació conjunta: NO
2.- Objecte del contracte.
a) CPV: 77320000-9 “Serveis de manteniment de camps esportius”.
b) Codi NUTS del lloc d’execució del contracte: ES512
c) Descripció de l'objecte: Contracte del servei de manteniment i conservació de la gespa
natural del camp de futbol de l’estadi municipal Palamós-Costa Brava.
d) Divisió en lots: NO
e) Valor estimat del contracte: 137.927,56€
f) Durada contracte: 2 anys
g) Admissió de pròrroga: 2 pròrrogues d’un any cada una.
3.-Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte de serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
4.- Condicions particulars per l’execució del contracte: El contractista haurà de complir les
condicions dels treballadors d’acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació, que és el
Conveni col·lectiu de jardineria (BOE 36 09-02-2018, codi: 99002995011981).
5.- Criteris d’adjudicació: plurals
6.- Data d’adjudicació del contracte: 16 de maig de 2019.
7.- Ofertes rebudes:
a) Nombre d’ofertes rebudes: 1
b) Empreses d’estat membre o tercer país:
c) Ofertes rebudes per via electrònica: 1
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8.- Adjudicació del contracte:
a) Empresa adjudicatària: ROYALVERD SERVICE SLU
b) NIF: B17761594
c) Adreça: carrer Avellana 6 de Les Preses, CP: 17178
d) Codi NUTS: ES512
e)Telèfon: 972693408
f) Adreça electrònica: info@royalverd.com
g) Tipus d’empresa: PIME
9.- Valor de l’oferta seleccionada: 66.792€, IVA inclòs.
10.- Valor i proporció dels contractes que es prevegi subcontractar a tercers: la subcontractació
es regirà pel que disposen els articles 215, 216 i 217 LCSP i la clàusula 34 del plec de
clàusules administratives particulars.
11.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: NO
12.- Recursos
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.
b) Adreça: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona, telèfon 935676300
c) Termini per presentar el recurs especial en matèria de contractació (art. 44 i següents
LCSP): 15 dies hàbils. Aquest termini es comptarà:
- Contra l’anunci de licitació: a partir del dia següent al que s’hagi publicat l’anunci al Perfil del
Contractant.
- Contra el contingut dels plecs i altres documents contractuals: a partir del dia següent al que
s’hagi tingut coneixement de la possible infracció.
- Contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació: a partir del dia següent al
que s’hagi notificat l’adjudicació del contracte.
- En relació amb alguna modificació basada en l’incompliment de l’establert als art. 204 i 205 de
la Llei: des del dia següent al que hagi publicat al Perfil del Contractant.
- Resta de casos: a comptar des del dia següent al de la notificació realitzada.
- Si el recurs es fonamenta en alguna de les causes de nul·litat previstes a la Llei: 30 dies a
comptar des de la publicació de la formalització del contracte, que inclogui les raons
justificatives indicades a l’art. 40.2.a) de la LCSP. Resta de casos: abans que transcorrin 6
mesos des de la formalització del contracte.
13.- Número d’expedient: 4/2019/606.
14.- Data de formalització del contracte: 20 de juny de 2019.
L’alcalde,

