AJUNTAMENT DE PALAMÓS

ANUNCI
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palamós
b) Número d’identificació: P1712500F
c) Domicili: carrer Major, 56 Palamós CP: 17230
d) Codi NUTS: ES512
e) Obtenció de documentació i informació
-Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
-Telèfon: 972600026 Extensió 323
-Fax: 972316110
-Adreça electrònica: contractacio@palamos.cat
-Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://seu.palamos.cat
-Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/03/2019
-Horari d’atenció: 9.00 a 13.00 hores.
f) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
g) Principal activitat del poder adjudicador: administració local
h) Central de compres / contractació conjunta: NO
2.- Objecte del contracte.
a) CPV: 44613800 “Contenidors de residus”
b) Codi NUTS del lloc d’execució del contracte: ES512
c) Descripció de l'objecte: Contracte de subministrament de contenidors per a la recollida de la
fracció orgànica de residus.
d) Valor estimat del contracte: 19.173,55€
e) Admissió de variants: NO
f) Termini de lliurament i muntatge: 56 dies naturals des de la formalització del contracte.
g) Lloc de lliurament: instal·lacions municipals del servei de recollida de residus i neteja viària,
situades al Paratge de la Pietat s/núm.
h) Admissió de pròrroga: NO
i) Acord marc: NO
3.- Condicions de participació:
a) Contracte restringit: NO
b) Contracte executat en el marc de programes d’ocupació protegida: NO
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: NO
d) Breu descripció dels criteris relatius a la situació personal dels operadors econòmics:
-Els licitadors han de tenir la capacitat jurídica i d’obrar exigida a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
4.-Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte de subministrament.
b) Tramitació: ordinària
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c) Procediment: obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: NO
e) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: NO
f) S’aplica una subhasta electrònica: NO
5.- Condicions particulars per a l’execució del contracte: El contractista haurà de realitzar una
recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte. També haurà de retirar
els embalatges i envasos buits, per dipositar-los en els contenidors corresponents.
6.- Criteris d’adjudicació: criteris plurals que figuren a la clàusula 20 del plec de clàusules
administratives particulars:
5.1.- Millor oferta econòmica: 90 punts.
5.2.- Termini de lliurament: 10 punts.
7.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22/03/2019.
b) Documentació que cal presentar: SOBRE ÚNIC amb la documentació especificada a la
clàusula 17.2 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 35 dies naturals
des de la recepció d’ofertes.
d) Presentació d’ofertes: presentació electrònica:
a) Adreça: https://contractaciopublica.gencat.cat
b) Horari: fins a les 23.59 hores del darrer dia de presentació d’ofertes.
8.- Obertura del SOBRE ÚNIC
a) Entitat: Ajuntament de Palamós
b) Lloc: carrer Major, 56, 1a planta, sala de sessions, 17230 Palamós
c) Data: 02/04/2019.
d) Hora: 12.30
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: acte públic.
9.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i espanyol.
10.- Acceptació de la presentació electrònica d’ofertes: SI
11.- Acceptació de la facturació electrònica: SI
12.- Previsió de pagament electrònic: NO
13.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: NO
14.- Recursos
1.- Recurs contenciós administratiu.
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a) Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu.
b) Adreça: Pl. Josep M. Lidón Corbí, 1, 17001 Girona
c) Termini: dos mesos comptats a partir de la notificació de l’adjudicació del contracte,
computats de la manera indicada a la Disposició addicional 15a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
2.- Recurs de reposició (potestatiu).
a) Òrgan competent: òrgan de contractació.
b) Adreça: C/ Major, 56, 17230 Palamós.
c) Termini: un mes des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte, computats
de la manera indicada a la Disposició addicional 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
15.- Acord sobre Contractació Pública, negociat en el marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol
és part signatària, aplicable al contracte: NO
16.- Número d’expedient: 1/2019/6
17.- Garanties
a) Provisional: No es preveu.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
18.- Aquest subministrament és objecte de subvenció de l’Agència Catalana de Residus de
Catalunya, mitjançant resolució TES/860/2017, de 19 d’abril.
L’alcalde,

