ANUNCI
De Ajuntament d'Olivella pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament d'Olivella.
Número d’identificació: 814830008.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Olivella
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d'expedient: 1379-1134/2020

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament d'Olivella.
Codi NUTS:ES511
Telèfon: 938968000.
Adreça electrònica: secretaria@olivella.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/olivella
Data límit d'obtenció de documents i informació:
Els licitadors poden formular a l’òrgan de contractació els dubtes que
tinguin per tal d’elaborar les seves propostes a través del perfil del
contractant, en l’apartat de dubtes i respostes. Només es resolen els
dubtes a través del perfil del contractant i amb el procediment establert.
No es responen particularment preguntes formulades telefònicament o
per correu electrònic.
El procediment establert a tal efecte és el següent:
a.- Els licitadors poden formular les seves preguntes durant el
període de preparació de les propostes, a través del perfil del
contractant, en l’apartat de dubtes i respostes.
b.- El termini màxim d’acceptació de les preguntes a tot tardar 3
dies naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les
ofertes (article 138.3 de la LCSP).

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres per a la neteja subsidiària de parcel·les
interiors sense edificar segons la normativa actual de prevenció d’incendis
forestals en el municipi d’Olivella.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Olivella
e) Termini d'execució: Màxim 15 de juny de 2022 a comptar de la data de
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formalització
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi vocabulari comú de contractació pública (CPV): 77230000-1 Serveis
relacionats amb la silvicultura; 77312000-0 Serveis de desbrocada; 77211400-6
Serveis de tala d’arbres.
h)
Codi
NUTS
del
lloc
principal
d’execució:
ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat sumari
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 20.661,16 € (IVA exclòs)

b)

Pressupost base de licitació: 25.000,00 € (IVA inclòs).

-6 Admissió de variants o millores:
Si/No: No
-7 Garanties
a) Provisional:no.
b) Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència tècnica o professional:
Els licitadors estan exempts de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional.

-9 Criteris d’adjudicació:
H1 Criteris: Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica relacionat
amb la millor relació qualitat-preu
-10 Condicions particulars a les quals està sotmesa l’execució del contracte:
No
-11 Presentació de les ofertes
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a) Data límit de presentació: 1 de desembre de 2021 a les 14:00 hores.
b) Documentació que cal presentar: Models annexos inclosos en el PCAP i en el
perfil del contractant: declaració responsable i l’oferta.
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
f) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives: No
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Olivella.
b) Lloc: A distància
c) Data: 2 de desembre de 2021
d) Hora: 14:00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte no és públic.
-13 Llengua o llengües en què s’han de redactar les ofertes: Català i castellà
-14 Procediments de recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcalde/ssa de l’Ajuntament
d’Olivella
b) Adreça: Plaça Major s/n 08818 Olivella.
c) Termini per presentar recurs: 30 dies hàbils a comptar de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
- 15 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: No
Ignacio Aragonés Seijo
Secretari-interventor

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

