Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI
LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
1.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Organisme: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Governació.
Adreça: C. Major 110.
Localitat i codi postal: Sant Pere Ribes, 08810.
Telèfon: 629.03.80.83
Correu electrònic: lopezge@santperederibes.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.santperederibes.cat
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 11 de juny de 2020.
Codi NUTS: ES511
Número d’expedient: 2sb/2020

2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Subministraments.
b) Descripció: Contractació del subministrament en la modalitat d`arrendament, sense
opció a compra d’un vehicle policial, tot camí 4x2, amb equipament policial, destinat al
servei de la Policia Local de Sant Pere de Ribes.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució:
1) Codi NUTS: ES511.
2) Domicili: Terme municipal.
3) Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, 08810
e) Termini d’execució: El contracte d'arrendament s’estendrà per un període de 48 mesos
comptadors des de la posada a disposició del vehicle subministrat.
El subministrament es realitzarà en el termini de 90 dies hàbils, des de la signatura del
contracte..
f) Admissió de pròrroga: No es preveu cap pròrroga del contracte.
g) CPV (Referència de nomenclatura):
34114200-“Automòbils de policia”
3.- Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert
S`aplica un acord marc: No
S`aplica una subhasta electrònica: No
Criteris d’adjudicació: Segons el plec de clàusules administratives.

1
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

4.- El valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte és de 48.240€ iva exclòs, als efectes d’allò que disposen l’article
101 i concordants de la LCSP, corresponent al preu de la licitació sense IVA per un import de
48.240€ iva exclòs pels quatre anys de durada del contracte.

5.- El pressupost base de licitació:
El tipus de licitació de licitació és de 48.240 euros més el 21 % d’IVA per 10.130,40 euros per
un total de 58.370,40 euros IVA inclòs.
Aquesta quantitat, serà abonada de la següent manera:
48 mensualitats de 1.216,05 €, desglossat amb un preu de 1.005,00€ sense IVA i en l’impost
sobre el valor afegit del 21% de 211,05 €. Aquestes quotes s’hauran de millorar a la baixa i
seran invariables.
l
(*) Les quantitats en concepte de manteniment es fixaran separadament de les constitutives del
preu d’arrendament. Art. 298 de la LCSP.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants de la LCSP.
6.- Garanties exigides:
Provisional: No
Definitiva: No
7.- Requisits específics del contractista: Segons s`especifica en la clàusula 1.10) del Plec de
Clàusules Administratives.
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 17 de juny de 2020.
b) Modalitat de presentació: Segons plec de clàusules administratives.
Adreça d`Internet del Perfil del Contractant: :

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=ribes&reqCode=viewDetail&idCap=3070906
c) Admissió de variants, si procedeix: No.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des
de la data de declaració de recepció de les ofertes.
9.- Obertura d’ofertes:
a) Descripció: Obertura de sobres amb mitjans telemàtics.
b) Adreça: C/ Plaça de la Vila núm. 1.
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c) Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, 08810
d) Data i hora: 22 de juny de 2020, a les 10:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l`obertura de l`acte: Els actes d`obertura de les
proposicions no tindran caràcter públic, en base al disposat a l’article 157.4 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic: “En tot cas, l’oferta econòmica
s’ha d’obrir en un acte públic, excepte quan es prevegi que en la licitació es puguin
utilitzar mitjans electrònics”, atesa la situació actual de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, i donades les mesures sanitàries adoptades per les autoritats durant l`estat
d`alarma. Les actes d`obertura e informes tècnics es publicaran a la Plataforma de
Contractació.
10.- Despeses de publicitat: No aplica.
11.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Segons plec de clàusules administratives.
12.- Procediments de Recurs: Segons clàusula 3.1.) del Plecs de Clàusules Administratives.
13.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No.
14.- Indicar si l`ACP és aplicable al Contracte: Sí (L`ACP és l`Acord sobre Contractació Pública
negociat en el marc de l`OMC i del qual l`Estat Espanyol és part signatària).

El secretari general accidental
Santiago Blanco Serrano

Sant Pere de Ribes, 2 de juny de 2020.
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