Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ANUNCI
LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS
1.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a)
b)
c)
1)
2)
d)
3)
4)

5)
6)
7)
e)
e)

Organisme: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Àrea d’Urbanisme.
Adreça: Plaça de la Vila núm. 1.
Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, 08810.
Telèfon: 938967300
Fax: 938967301.
Correu electrònic: urbanisme@santperederibes.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.santperederibes.cat
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 15 de novembre de 2019.
Codi NUTS: ES511
Número d’expedient: 32/2019

2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: Servei consistent en la direcció d’obra i direcció d’execució de les obres
descrites en el projecte de Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila. Executiu
Fase 2 aprovat per la Junta de Govern Local en data 10 d’octubre de 2016.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució:
1) Codi NUTS: ES511.
2) Domicili: Terme municipal.
3) Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, Nuclis Ribes i Les Roquetes 08810-08812
e) Termini d’execució: La durada del contracte en principi serà de 198 dies laborables,
que és el termini que es preveu per a l’execució de les obres (198 dies laborables, a
comptar des de l’acta de comprovació del replanteig i d`inici de les obres). Es
consideren 22 dies laborables per mes.
No obstant , atès que el present contracte se supedita a l`execució de les obres
compreses en el seu objecte i, per tant, el termini real d`execució de les mateixes, així
com a la seva liquidació i finalització del termini de garantia, la vigència d`aquest
contracte es prorrogarà automàticament per la durada d`aquests terminis, de
conformitat amb l`article 29.7 de la LCSP.
L`inici dels efectes del contracte restarà condicionat a l`adjudicació del contracte de les
obres compreses en el seu objecte.
f)

Admissió de pròrroga: No obstant , atès que el present contracte se supedita a
l`execució de les obres compreses en el seu objecte i, per tant, el termini real
d`execució de les mateixes, així com a la seva liquidació i finalització del termini de
garantia, la vigència d`aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada
d`aquests terminis, de conformitat amb l`article 29.7 de la LCSP.

g) CPV (Referència de nomenclatura):
Codi CPV: 71000000-8 Serveis d`arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
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3.- Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert
S`aplica un acord marc: No
S`aplica una subhasta electrònica: No
Criteris d’adjudicació: Segons el plec de clàusules administratives.

4.- Valor estimat del contracte: és de 36.420,00€ IVA exclòs
5.- Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 36.420,00 euros
sense IVA , més 7.648,20 euros en concepte de 21% d’IVA , corresponent a un total de
44.068,20 euros IVA inclòs.
6.- Garanties exigides:
Provisional: No
Definitiva: El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà
d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'impost sobre
el valor afegit.
7.- Requisits específics del contractista: Segons s`especifica en la clàusula 1.10) del Plec de
Clàusules Administratives.
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 21 de novembre de 2019.
b) Modalitat de presentació: Segons plec de clàusules administratives.
Adreça d`Internet del Perfil del Contractant: :

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=ribes&reqCode=viewDetail&idCap=3070906
c) Admissió de variants, si procedeix: No.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des
de la data de declaració de recepció de les ofertes.
9.- Obertura d’ofertes:
a) Descripció: Sala de Juntes del gabinet d’alcaldia.
b) Adreça: C/ Plaça de la Vila núm. 1.
c) Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, 08810
d) Data i hora: 26 de novembre, a les 10:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l`obertura de l`acte: L`acte d`obertura de les
proposicions serà públic.
10.- Despeses de publicitat: No aplica.
11.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Segons plec de clàusules administratives.
12.- Procediments de Recurs: Segons clàusula 3.1) del Plecs de Clàusules Administratives.
Els plecs de clàusules son susceptibles de recurs especial, que podrà ser interposat en el
termini de 15 dies hàbils, a partir de l’endemà del dia en que es publiquin, si bé la licitació
restarà en suspens cas que es presentin al·legacions al Plec de Clàusules, (sempre i quan
aquestes modifiquin els plecs) i fins que aquestes siguin resoltes.
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13.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No.
14.- Indicar si l`ACP és aplicable al Contracte: Sí (L`ACP és l`Acord sobre Contractació Pública
negociat en el marc de l`OMC i del qual l`Estat Espanyol és part signatària).

CPISR-1 C
Santiago
Blanco
Serrano

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Santiago Blanco
Serrano
Data: 2019.11.05
15:32:56 +01'00'

El secretari general accidental
Santiago Blanco Serrano
Sant Pere de Ribes, 05 de novembre de 2019.
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