Expedient número: 7758/2020
ANUNCI DE LICITACIÓ
Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cunit de data 22 de
desembre de 2020 es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat sumari, no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària del
servei d’inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals de l’Ajuntament de
Cunit, juntament amb el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions
tècniques.
D’acord amb l’article 135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant, LCSP) s’anuncia la celebració de la licitació, que
tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Junta de Govern Local.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Numero d'expedient: 7758/2020
2. Comunicació i obtenció de documentació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de Cunit.
Domicili: C/ Major, 12.
Localitat i codi postal: Cunit i CP. 43881.
Telèfon: 977674080
Adreça electrònica: secretaria@cunit.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant (accés lliure, directe, complet i gratuït a la
documentació de la contractació a l'adreça):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=12628431&cap=Ajuntament%20de%20Cunit

g) Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 hores
3. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: L’objecte de la contractació és el servei servei d’inspecció i manteniment
de jocs i parcs infantils municipals de l’Ajuntament de Cunit
c) Durada del contracte: El termini de durada del servei, serà de dos anys, a partir de
la data de formalització del contracte.
d) Admissió de pròrroga: es preveu una pròrroga d’1 any.
4. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: Obert simplificat sumari
c) Criteris d'adjudicació.
A.- Proposta econòmica (fins 80 punts)
- Es valorarà el preu oferta a la baixa (sense IVA).
- L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
- La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

B.- Inspeccions
Puntuació: 10 punts
Valoració:
Per l’augment de les inspeccions visuals rutinàries per sobre del previst al Plec de
clàusules tècniques.
Es puntuarà amb 5 punts per cada inspecció més per sobre de les exigides en el Plec
de clàusules tècniques.
C.- Menor temps de resposta davant reparacions urgents
Puntuació: 10 punts
Valoració:
Temps de resposta abans d’haver transcorregut 10 hores des de la comunicació de la
reparació urgent: 10 punts
Temps de resposta entre les 11 i 24 hores des de la comunicació de la reparació urgent:
5 punts

5. Valor estimat del contracte: 28.523,84€ (IVA exclòs), atenent al següent detall:
Any

Pressupost base de licitació
(IVA exclòs)

Any

2021

8.913,70€

2023

2022

8.913,70€

Total 2 anys 17.827,40€
Total VEC (IVA exclòs) 28.523,84€

Pròrroga

8.913,70€

Total 1 any 8.913,70€

Import
modificacions
10% PBL
1.782,74 €

1.782,74€

6. Pressupost base de licitació: 17.827,40€ (IVA inclòs), atenent al següent detall:
ANY

IMPORT (IVA exclòs)

TOTAL (IVA inclòs)

2021

8.913,70 €

10.785,58€

2022

8.913,70 €

10.785,58€

TOTAL

17.827,40€

21.571,15€

7. Garanties exigides:
-

Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: No s’exigeix

8. Solvència econòmica i financera i tècnica:
No s’exigeix
9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) De conformitat amb l’article 156.6.a) i la Disposició addicional dotzena de la LCSP,
el termini per a presentar la documentació exigida serà de deu (10) dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del
contractant.
b) Presentació telemàtica: sobre Digital.
c) Admissió de variants: no.
10. Obertura d'ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Cunit.
b) Lloc: A determinar al perfil del contractant.
c) Data i hora: A determinar al Perfil del contractant.
11. Despeses d'anunci: no.
12. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà.
13. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: no.
14. Recurs: veure Plec de Clàusules Administratives.
15. Altres informacions: veure Plec de Clàusules Administratives.
Per a més informació, contactar amb l’Ajuntament de Cunit
Cunit, a data de la signatura electrònica
El Secretari
Adolf Barceló Barceló

