ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES FA PÚBLICA
LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE EL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I
SOCORRISME A LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, QUE INCLOU LES
PLATGES DEL FAR DE ST. CRISTÒFOL, RIBES ROGES, ADARRÓ I REPÚBLICA,
SANT GERVASI I AIGUADOLÇ I DE L’IBERSOL
(Exp. 022/2020/eCONT)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Número d’identificació: 830730008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Compres i contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ajuntament
f) Número d'expedient: 022/2020/eCONT
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 8 baixos
c) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú CP: 08800.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938140000.
f) Adreça electrònica: contractacio@vilanova.cat.
g) Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a trenta dies naturals després
de la seva publicació al Perfil del Contractant.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de
Vilanova i la Geltrú, que inclou les platges del Far de St. Cristòfol, Ribes Roges, Adarró
i República, Sant Gervasi i Aiguadolç i de l’Ibersol.
b) Admissió de pròrroga: sí.
c) Divisió en lots: no.
d) Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
e) Termini d'execució: dos (2) anys.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
g) Codi CPV: 92332000-7
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en la quantitat anual de
314.762,36 euros (IVA inclòs).
b) El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i

concordants de la LCSP, és de 1.040.536,72 euros IVA exclòs.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties: la garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. La garantia definitiva es
podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No.
b) Solvència: les establertes en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP).
-9 Criteris d’adjudicació: fins a 100 punts. Tipificades en la clàusula 1.12 del PCAP.
a) Criteris que depenen d’un judici de valor (proposta d’organització del servei,
proposta d’actuacions d’emergències), 70 punts.
b) Oferta económica, 30 punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les previstes a la clàusula 2.3)
del PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a trenta dies naturals després de la seva publicació al
Perfil del Contractant.
b) Documentació que cal presentar: tres sobres amb la documentació relacionada a la
clàusula 1.10) del PCAP.
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònic amb el Sobre Digital:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Lloc: Secretaria
c) Obertura Sobre C: en lloc, horari i data indicada al Perfil del Contractant amb tres
dies d’antelació.
-13 Recurs
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es fonamenti en
alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 - lletres c) d) e)
o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a
la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb
els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Isidre Martí i Sardà
Secretari General
Vilanova i la Geltrú, març de 2020

