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ANUNCI
De conformitat amb la resolució de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2021 es fa pública
la licitació d’un contracte de servei (exp. X2021002529)
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Administració Contractant: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Número d’Identificació: P0825900D
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Òrgan de contractació: Alcaldia
Dependència que tramita l’expedient: Contractació
Número d’expedient: X2021002529

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
b) Domicili: Pl. de la Vila 1
c) Localitat i codi postal: Santa Maria de Palautordera 08460
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938479620
g) Adreça electrònica: ajuntament@smpalautordera.cat
h) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=palautordera&reqCode=viewDetail&idCap=2060165&
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables,
dins el termini de presentació de proposicions.
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans
dels principals eixos viaris del terme municipal de Santa Maria de Palautordera.
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No
d) Termini d’execució: El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de 2 anys a
comptar des de l’inici de la prestació del servei.
e) Codi CPV: 77341000 “Esporga de l’arbrat”
f) Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
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c)
d)
e)
f)
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Procediment: Obert simplificat amb pluralitat de criteris.
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No

4. Divisió en lots:
a) Divisió en lots: NO
b) Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
No es considera adient la divisió del contracte en lots donat que el servei que es
licita és únic, donat que l’objecte dels serveis licitats és similar. Dividir el contracte
en lots no incrementaria ni potenciaria la concurrència empresarial, ni generaria un
avantatge des del punt de vista econòmic a favor de l’Ajuntament.
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte (sense IVA) : 38.319,39€
b) Import de licitació 2 anys contracte (sense IVA): 20.127,91 €
6. Admissió de variants: No
7. Garanties de la contractació:
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1) Solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant:
- Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit a
l’any de més volum dels tres últims acabats i ha de ser almenys una vegada i
mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un
any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva
durada és superior a un any.
2) Solvència professional o tècnica i altres requeriments s’ha d’acreditar mitjançant:
- Haver realitzat serveis de la mateixa naturalesa o similar del contracte objecte
d’aquesta licitació en el transcurs dels últims 3 anys, amb el requisit mínim que
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a
l’import anual del contracte. S’acreditarà mitjançant una declaració responsable
signada pel licitador que inclogui: una relació on es detalli el títol i descripció del
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servei, import, dates i destinataris (públics o privats dels contractes). Els serveis
o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la
prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan
de contractació per l’autoritat competent.
9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2 del Plec
de clàusules administratives particulars.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
11. Criteris de valoració de les ofertes/criteris d’adjudicació
clàusula 1.11 del Plec de clàusules administratives particulars.
12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: A les 14:00 hores del 15è dia natural a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci en el perfil de contractant. En el cas de que el termini
acabi en dissabte o festiu, finalitzarà el primer dia hàbil següent.
b) Modalitat de presentació: Sobre Digital integrada en la plataforma de serveis de
contractació pública de Catalunya.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&idCap=2060165

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

13. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de santa Maria de Palautordera
b) Lloc: Pl. de la Vila 1- Sala de Plens
c) Data i hora:
Sobre A i B:
dia 30 de novembre de 2021 hora 10:00
d) Membres de la Mesa:
PRESIDENT: Jordi Xena i Ibáñez
PRESIDENT SUPLENT: M. Soledad Garcia i Beneyto, regidora de Barris,
Ensenyament.
VOCALS:
Vocal titular: Francesc Palau Sabater, secretari de la Corporació
Vocal suplent: Marta Vilardebó i Pinós, tècnica de Gestió i intervenció.
Vocal titular: Sara Galbany Arrabal, interventora.
Vocal suplent: Marta Vilardebó i Pinós, tècnica de Gestió i intervenció.
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Vocal titular: Rosa Maria Alentorn Farré, tècnica en medi ambient municipal.
SECRETÀRIA DE LA MESA: M. Dolors Sabé i Corney.
SECRETÀRIA DE LA MESA SUPLENT: Marta Vilardebó i Pinós
14.- Presentació de recursos
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: Reposició davant el mateix òrgan
de contractació o contenciós administratiu davant els jutjats d’aquest ordre; contra els
actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació.
b) Termini de presentació del recurs: un mes el recurs de reposició i el recurs d’alçada;
dos mesos el recurs contenciós administratiu.
c) Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Contractació
d) Telèfon: 938479620
e) Adreça de correu electrònic: ajuntament@smpalautordera.cat
Santa Maria de Palautordera,

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’alcalde,
Signat electrònicament.

