SERVEIS ECONÒMICS/Contractació/ms
ANUNCI DE LICITACIÓ
Exp. 2020/5961
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/1702, de data 10 de desembre de 2020,
s’ha aprovat l’expedient d’inici de la licitació del contracte de subministrament,
desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WIFI4EU, dins de
l’àmbit de Governança de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant procediment
obert sumari simplificat i tramitació ordinària.
Així mateix s’han aprovat els plecs de clàusules administratives particulars així
com els de prescripcions tècniques i s’ha disposat l’obertura del procediment
d’adjudicació mitjançant la publicació del següent anunci de licitació:
1.- Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Ripollet.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Econòmics,
Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Àrea de Serveis Econòmics, Contractació
2) Domicili: carrer Balmes,2
3) Localitat i codi postal: Ripollet, 08291
4) Telèfon: 935046000
5) Fax: 93.692.32.23
6) Correu electrònic: contractacio@ripollet.cat.
7) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
start&set-locale=ca_ES
8) Portal de licitació electrònica:
http://ripollet.cat/asp/content.asp?sf=/static/licitacioelectronica.html
d) Número d’expedient: 2020/5961
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció: licitació del contracte de subministrament, desplegament i
manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WIFI4EU, dins l’àrea de
Governança de l’Ajuntament de Ripollet, inclou:
- El subministrament, configuració, i instal·lació de l’equipament i components
d’infraestructura i comunicacions necessaris per a la implantació de la xarxa WiFi d’alta capacitat, amb els requeriments que estableix el programa WiFI4EU i els
que detalla el present plec.
- El manteniment de l’equipament i la gestió de la xarxa per a garantir el seu
funcionament segons els requeriments del programa WiFi4EU i donant
compliment a la normativa vigent.
- El servei d’accés a Internet d’alta capacitat, sempre i quan no sigui reaprofitable la connectivitat existent a l’Ajuntament que actualment ja disposa de
línies específiques per el seu subministrament. En cas que siguin aprofitables,
aquest objecte quedaria exclòs del contracte.

b) Lloc d’execució: Ripollet
c) Termini d’execució: El contracte tindrà una durada màxima de tres anys,
comptats des de l’endemà de la recepció del subministrament, claus en ma,
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 4. Pla d’Implantació, del PPT,
establint com a data màxima el 18 de febrer de 2021.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert sumari simplificat
c) Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació: Aquells que s’estableixen
al plec de clàusules administratives i econòmiques particulars.
4.- Pressupost de licitació:
El pressupost base màxim de licitació del present contracte, pels tres anys de
prestació, es fixa en la quantitat de 15.702,48 € (quinze mil set cents dos euros,
amb quaranta-vuit cèntims), sense incloure l’impost sobre el Valor Afegit.
5.- Garanties:
En aquest procediment no s’exigeix la constitució de garantia definitiva, en
aplicació d’allò previst a l’art. 159.6f) LCSP per al procediment obert simplificat
sumari, a més d’estar exclosa la garantia provisional de tots els procediments
oberts simplificats, segons l’art. 159.4b) de l’esmentada Llei.
6.- Requisits específics del contractista
Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya a la
clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars.
7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: La documentació per prendre part en aquesta
contractació es presentarà dins el termini de DEU DIES HÀBILS comptadors des
del dia següent a la data de publicació de l’anunci de licitació a través de la
plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&
b) Modalitat de presentació i documentació a presentar: la que es ressenya als
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
c) Lloc de presentació: La presentació de proposicions es farà únicament a través
de la presentació telemàtica d’ofertes, que es troba en el perfil del contractant.
8.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament Ripollet
b) Domicili: carrer Balmes, 2
c) Localitat: Ripollet
d) Data: L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la
licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics, de conformitat amb
l’article 157 de la LCSP.
Ripollet, a data de la signatura electrònica

L’Alcalde,

