ANUNCI
De Ajuntament de la Seu d'Urgell pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
Patrimionial (exp. SE-CDI-2019/002)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Seu d'Urgell.
b) Número d’identificació: 2520380001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de la Seu d'Urgell
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.NO
g) Número d'expedient: SE-CDI-2019/002
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de la Seu d'Urgell.
b) Domicili: Pl. dels Oms, 1
c) Localitat i codi postal: La Seu d'Urgell CP: 25700.
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973350010.
f) Adreça electrònica: rminambres@aj-laseu.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDet
ail&idCap=603339
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La data límit per a presentar propostes.
Horari d’atenció: L'horari d'oficina (de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres)
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-3 Objecte del contracte.
a)Descripció de l'objecte: autorització per a instal·lar parades de venda no sedentària al
mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell..
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i nombre de lotes/unitates: Sí: Estan predeterminades per a cada tipus
previst a l'ordenança.
d) Lloc d'execució: La Seu d'Urgell
e) Termini d'execució: Duradan de l'autorització 15 anys.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g)Codi CPV: 70200000 Servicios de alquiler o arrendamiento financiero relativos a
bienes raíces propios
h)Codi NUTS: ES513
Si escau,
i) En cas de contractes periòdics, calendari estimat NO
j) per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
h.1) durada prevista, amb justificació de tota durada superior: 15 anys d'acord amb
el que preveuen el DECRET 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats
de marxants i l'Ordenança reguladora dels mercats setmanals de la Seu d'Urgell.
(ORMSSU).
h.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes NO aplicable.
-4 Tramitació i procediment

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

70d744d325c24a7ea261690b4ba51547001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

a) Tipus d’expedient: Ordinari
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: 129.213,00. Està calculat aplicant els metres linials de
totes les parades que es liciten el preu que fixa avui l'ordenança i per la durada total de
l'autorització (15 anys).
b)
El tipus inicial de la licitació és: No n'hi ha. Es pagarà segons l'ordenança fiscal que
aprovi l'Ajuntament.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: No n'hi ha..
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO
b) Solvència: Veure base vuitena del plec de condicions.
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a
una professió determinada. No.
-9 Criteris d’adjudicació: Veure base dotzena.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: NO aplicable.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO
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-12 ACP aplicable al contracte? No aplicable.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19.04.2019.
b) Documentació que cal presentar: Veure base novena del plec de condicions.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:Sí..
Entitat: Ajuntament de la Seu d'Urgell.
Domicili i localitat: Pl. dels Oms, 1 La Seu d'Urgell
CP: 25700.
Documentació que cal presentar: Veure apartat B)
Adreça electrònica: rminambres@aj-laseu.cat.
c.2)Presentació Electrònica: Sï,obligatòria
.
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: NO
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador No
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

70d744d325c24a7ea261690b4ba51547001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

f) S’accepta la facturació electrònica: Sí
g) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No
aplicable.
i) Criteris de selecció dels candidats. No aplicable.
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No aplicable.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de la Seu d'Urgell.
b) Lloc: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.
c) Data: El dia 23.04.2019.
d) Hora: 12.00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-15 Despeses d'anunci
No n'hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català i castellà.
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs Junta de Govern Local
b) Adreça.. Pl dels Oms, 1
c) Termini per presentar recurs. 1 mes acomptar des de la data de notificació de
l'adjudicació.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea. NO
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La Seu d'Urgell, 18 de març de 2019.
Alberta Batalla Siscart, alcalde

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

70d744d325c24a7ea261690b4ba51547001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

