Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI
LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS
1.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a)
b)
c)
1)
2)
d)
e)
3)

4)
5)
6)
f)
e)

Organisme: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Regidoria d’esports
Adreça: Plaça de la Vila, 1
Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, 08810
Telèfon: 938967300
Fax: 938967301
Correu electrònic: esports@santperederibes.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.santperederibes.cat
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 31 de gener de 2020
Codi NUTS: ES511
Número d’expedient: 39/2019

2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: Contractació dels serveis de consergeria i coordinació de les instal·lacions
esportives municipals del Camp Municipal de Futbol de Les Roquetes, d’acord amb
aquest plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.
Aconseguir el millor aprofitament possible de les instal·lacions del recinte.
Coordinar les necessitats de les entitats amb la disponibilitat dels espais existents.
Prestar amb la màxima qualitat possible els serveis de consergeria i atenció als
usuaris.
Mantenir en perfecte estat de funcionament, neteja i conservació les instal·lacions.
Solucionar les incidències que puguin sorgir, amb el mínim temps possible.
Amb la finalitat de garantir la qualitat del servei d’acord amb l’objecte del contracte,
s’inclouran les següents prestacions:
•
•

Prestació P1, serveis de consergeria.
Prestació P2, serveis de coordinació.
Els treballs i freqüències del servei s’establiran en el plec de prescripcions tècniques
particulars (PPTP), més les que hagi ofert l’adjudicatari en la seva proposta. En el
PPTP s’indiquen les instal·lacions incloses inicialment en l’objecte del contracte, a
més de contemplar la possibilitat de modificacions previstes durant la seva vigència.

c)

Divisió en lots: No

d) Lloc d’execució:
1) Codi NUTS: ES511.
2) Domicili: Plaça de la Vila, 1
3) Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, Nuclis Ribes i Les Roquetes 08810-08812
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e) Termini d’execució: La durada del contracte serà de dos anys. La data d’inici del
contracte serà l’endemà de la firma del contracte. El contracte serà prorrogable de forma
expressa, per 2 anys més, sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.

f) Admissió de pròrroga:
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
De conformitat amb l`establert en l`article 29 de la LCSP, quan al venciment d’un
contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la
prestació que ha d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment
d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot
prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas
per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del
contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una
antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
El fet de no prorrogar el contracte no generarà cap dret d’indemnització pel contractista.

g) CPV : 98341130-5
92600000-7
45212290-5

Serveis de consergeria
Serveis esportius
Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives

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.

4.- Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és de 158.356 € sense IVA, als
efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, corresponent al preu de
la licitació sense IVA per la durada de 2 anys establerta per aquest contracte, més la
possible pròrroga per a 2 anys més per un import total de 143.960€ sense IVA , amb un
màxim de 4 anys, pròrrogues incloses, i més les modificacions previstes en el PCAP de
conformitat amb l`article 204 de la LCSP, per un import de 14.396 euros sense IVA.
5.- El pressupost base de licitació
El tipus de licitació de licitació anyal és de 35.990 euros més el 21 % d’IVA per 7.557,90
euros per un total anyal de 43.547,90 euros IVA inclòs.
El tipus de licitació de licitació TOTAL per als dos anys de contracte és de : 71.980 euros
més el 21 % d’IVA per 15.115,80 euros per a un total de 87.095,80 euros IVA inclòs.
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sense IVA
Pressupost base anual

35.990,00 €

Pressupost base de licitació (2
anys)

71.980,00 €

21% IVA
7.557,90
€
15.115,80
€

Total
IVA

amb

43.547,90 €
87.095,80 €

D’acord amb l’estudi econòmic de l’annex 1 del PPTP, per cada prestació els imports
màxims són:
PRESTACIÓ P1

sense IVA

Pressupost base anual

32.554,00 €

Pressupost base de licitació (2
anys)

65.108,00 €

PRESTACIÓ P2

sense IVA

Pressupost base anual

3.436,00 €

Pressupost base de licitació (2
anys)

6.872,00 €

21% IVA
6.836,34
€
13.672,68
€
21% IVA
721,56
€
1.443,12
€

Total
IVA

amb

39.390,34 €
78.780,68 €
Total
IVA

amb

4.157,56 €
8.315,12 €

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte pot
comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA, segons l’article 100 de la LCSP.
A tots els efectes, s'entendrà que el preu del contracte, comprèn totes les despeses directes
i indirectes que el contractista ha de realitzar per a la normal execució del contracte, i tota
mena de taxes, impostos i llicències.
6.- Garanties exigides:
Provisional: No
Definitiva: La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs.
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: 24 de gener 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.
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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: Sala de Juntes del gabinet d’alcaldia.
b) Adreça: C/ Plaça de la Vila núm. 1.
c) Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, 08810
d) Data i hora:29 de gener de 2020, a les 10:30 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l`obertura de l`acte: L`acte d`obertura de les
proposicions serà públic.
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.
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament
o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment
o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
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).

Antonio Pérez Barrios DNI 38077339B (TCAT)

Signat digitalment per Antonio
Pérez Barrios - DNI 38077339B
(TCAT)
Data: 2020.01.02 12:04:41 +01'00'

El secretari general accidental
Antonio Pérez Barrios,
en virtut del Decret d`Alcaldia núm. 1665/2019
de data 4 de desembre de 2019.

Sant Pere de Ribes, 2 de gener de 2020.
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