Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

PUBLICACIÓ EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.
En compliment d’allò disposat en l’article 117.1 in fine de la LSCP, es dona publicitat a l’acord pel qual
s’aprova l’expedient de contractació del SERVEI DE SUPORT A LES BRIGADES MUNICIPALS PER
AL MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTES I LA RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I
MOBLES VELLS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
“Vista la necessitat de portar a terme el servei als veïns de recollida de les restes vegetals provinents de la
poda d'arbrar i arbustiu, i de mobles vells, així com de reforçar les Brigades Municipals amb la
col·laboració externa a l'hora de muntar i desmuntar actes i espectacles amb l'assistència d'algun camió
grua.
Vista la memòria valorada presentada pels Serveis Tècnics Municipals i redactada per l'arquitecte tècnic
municipal, amb un pressupost de 40.144,41 € (IVA inclòs).
Atès l'informe favorable emès per la Interventora Municipal.
Atès el que disposa l'article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
ES PROPOSA:
Primer: Aprovar l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives per portar a terme el
servei als veïns de recollida de les restes vegetals provinents de la poda d'arbrar i arbustiu, i de mobles
vells, així com de reforçar les Brigades Municipals amb la col·laboració externa a l'hora de muntar i
desmuntar actes i espectacles amb l'assistència d'algun camió grua.
Segon: Disposar l'obertura de l'expedient de contractació d'obres mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, d'acord amb l'article 159.6 de la LCSP.
Tercer: Aprovar autorització de la despesa d'un màxim de 40.144,410 € imputant-la a la partida
pressupostària 51162122700.
Quart.- Publicar l'acord en el perfil del contractant”
ANUNCI DE LICITACIÓ
Havent-se aprovat amb data 26 de març de 2019 l’expedient de contractació del servei als veïns de
recollida de les restes vegetals provinents de la poda d'arbrar i arbustiu, i de mobles vells, així com de
reforçar les Brigades Municipals amb la col·laboració externa a l'hora de muntar i desmuntar actes i
espectacles amb l'assistència d'algun camió grua, per mitjà del present, i de conformitat amb l’article
135.1 LCSP, es publica en el perfil del contractant el següent anunci de licitació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obtenció
8.
9.
10.
11.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Codi d'expedient: 1432-077/19
Tipus d'expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Serveis
Procediment de licitació: Obert
Tramitació simplificada abreujada: Sí
Compra d'innovació: No
de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
Domicili: Plaçá de la Vila, 1
Localitat i codi postal: Sant Fost de Campsentelles CP:08106
Codi NUTS: ES511

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
12. Telefon: 935796980
13. Adreça electrònica; ajuntament@santfost.cat
14. Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=954531
15. Data Límit d’obtenció de documents i informació: segons perfil del contractant
Horari d’atenció: de Dilluns a Divendres de 8h a 14h

Dades del contracte
16. Descripció de la prestació: La present actuació consisteix en la selecció de
contractista per a contractació del servei als veïns de recollida de les restes vegetals

provinents de la poda d'arbrar i arbustiu, i de mobles vells, així com de reforçar les
Brigades Municipals amb la col·laboració externa a l'hora de muntar i desmuntar actes i
espectacles amb l'assistència d'algun camió grua

17. Pressupost de licitació: 14.949,20€ + el 21% d’IVA 18.088,53€, més 20.050,80 €
+ el 10% d’IVA 22.055,88 €
18. Durada del contracte: 3 mesos
19. Àmbit geogràfic: Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) codi NUTS ES511
20. Termini de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils següents al de la publicació
de la convocatòria de licitació en el perfil del contractant: 20 de març de 2019 a
les 14:00 hores
21. Valor estimat del contracte: 35.000,00 € sense IVA
22. Subhasta electrònica: No
23. Contracte harmonitzat: No
24. Es preveuen modificacions als plecs: No
Dades de l'anunci
25. Data de publicació: 01/04/2019 11:30 h
26. Reserva social: No
27. Divisió en lots: No
28. Nombre de lots: No hi ha lots
29. Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 100,00 - Criteri: Per l’oferta econòmica (baixes màxima: 20%),
disponibilitat de local, d’urgències i emergències i de festius i hores nocturnes.
30. S'accepten variants: No
31. Garantia provisional: No

