Ajuntament de Castellterçol
CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL
DOCUMENT DESCRIPTIU DEL CONTRACTE
Dades de l’òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
Telèfon: 938666188
Correu electrònic: piellape@diba.cat
Adreça social: Pl. Vella, 3 08183 Castellterçol
Perfil de contractant: www.castelltersol.cat
Dades del contracte
Codi contracte:

228/2021

Tipus contracte:

Obres
Renovació i millora de la senyalització
viària horitzontal de Castellterçol
5.140,08 euros.

Objecte:
Pressupost de licitació (IVA inclòs).................
IVA tipus.............
Pressupost net (sense l’IVA)

21 %

Aquest pressupost net no pot ser superat per 4.248,00 euros.
les ofertes dels licitadors
Codi CPV

45233221-4

Crèdit pressupostari

2021/133.63901

Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
Renovació i millora de la senyalització viària horitzontal de Castellterçol, d’acord amb la
memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic municipal en data 16 de març de 2021.
Lloc de realització de la prestació i/o lliurament del subministrament
Vials del municipi.
Inici de les prestacions i termini d’execució
S’estableix un termini màxim d’un mes per a l’execució de l’actuació.
Criteris d’adjudicació.
Es tindrà en compte únicament el preu, formulat a la baixa sobre l’import màxim de licitació
de 4.248,00 euros.
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Ajuntament de Castellterçol
Oferta anormalment baixa
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats si s’allunya respecte la
mitjana de les ofertes econòmiques amb un diferencial de 10 punts percentuals per sota de
la mitjana de les ofertes econòmiques o, en el cas d’un únic licitador, de 20 punts
percentuals respecte el pressupost net de licitació. En aquests supòsits caldrà seguir el
procediment previst a la LCSP.
En tot cas l’oferta serà exclosa si l’empresa licitadora ha presentat una oferta en la qual
s’evidenciï que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte
considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. A aquests efectes
al model de presentació d’oferta caldrà desglossar els costos directes i indirectes, inclosos
els salarials de les persones treballadores que hagin d’executar la prestació contractada, i el
conveni col·lectiu de referència.
Tramesa d’ofertes
El termini de presentació de les ofertes serà de 10 dies naturals des de la data de publicació
de l’anunci en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Castellterçol.
Per participar en la licitació d’aquest contracte els interessats han de presentar la seva oferta
de manera telemàtica mitjançant el sistema de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública. No s’admetrà cap altre forma de presentació de l’oferta. A la tramesa s’ha d’adjuntar
el Model de Presentació d’Oferta que es troba annex a aquest Document Descriptiu del
Contracte, degudament omplert.
Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant, el que servirà de
notificació a tots els interessats.
Contra l’acte d’adjudicació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan
que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un
cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que
s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del
següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita. També es pot interposar qualsevol altre
recurs que es consideri convenient.
Protecció de dades
L’Ajuntament de Castellterçol garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de
caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i
organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.
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L’Ajuntament de Castellterçol utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del
servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides
sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del
servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat
amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
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