ANUNCI
De Ajuntament de Ripoll pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 02.08.04.1408 1/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Ripoll.
b) Número d’identificació: 1714790004.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Ripoll
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 02.08.04.1408 1/2018
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Ripoll.
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament 3
c) Localitat i codi postal: Ripoll CP: 17500.
d) Codi NUTS: ES 512
e) Telèfon: 972714142.
f) Adreça electrònica: contractacio@ajripoll.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJav
a/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=19874451
h) Data
límit
d'obtenció
de
documents
i
informació:
21/12/2018.
Horari d’atenció: 9-14 hores de dilluns a divendres
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENTDE LES INSTAL.LACIONS SEMAFÒRIQUES DE RIPOLL.
b) Admissió de pròrroga: SI.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Ripoll.
e) Termini d'execució: 4 anys
f) Codi CPV: 50232000
g) Codi NUTS: ES 512.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació

a) Valor estimat del contracte: 57.824’88,-euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% pressupost d’adjudicació, Iva exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup P, subgrup 1, categoria 1
b) Solvència Econòmica: Volum anual de negocis en els 3
últims anys.
c) Solvència tècnica: Experiència en l’execució de serveis
similars en els últims 5 anys.
-9 Criteris d’adjudicació: Automàtics.
Veure clàusula 15.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
De caràcter social:
1.Manteniment de les condicions laborals de les persones que
executen el contracte durant tot el període contractual
2 Compliment de les normes sociolaborals
productiu i en la distribució comercial

en

el

procés

-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27 de desembre de 2018
b) Documentació que cal presentar: Un únic sobre amb la
documentació fixada a la clàusula 13.9
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=19874451
-13
a)
b)
c)
d)
e)

Obertura de proposicions
Entitat: Ajuntament de Ripoll.
Lloc: Sala de Plens
Data: 7 de gener
Hora: 10 hores
Persones autoritzades a assistir

a

l’obertura:

L'acte

d’obertura de les proposicions és públic.
-14 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci, si s’escau, és a càrrec de l'empresa
adjudicatària.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i Castellà.
-16 Recurs
a) Òrgan competent en procediments
Municipal
b) Adreça: Plaça Ajuntament, 3 Ripoll.
c) Termini per presentar recurs: 1 MES

Ripoll, 10 de desembre de 2018.
Jordi Munell i Garcia
Alcalde-President.

de

recurs:

plenari

