ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
MILLORES DEL RISC D’INCENDI A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA GARROTXA.
1. Dades del Consell Comarcal de la Garrotxa:
•
•
•
•
•
•

Nom: Consell Comarcal de la Garrotxa
Número d'identificació: P-6700007-E
Adreça: Av. Onze de Setembre, 22 (17800) d’Olot, codi NUTS ES512.
Número de telèfon: 9722.27.49.00 i de número de fax 972.27.15.94.
Adreça electrònica i d'internet del Consell Comarcal de la Garrotxa: ccgarrotxa@garrotxa.cat,
www.garrotxa.cat
Adreça electrònica i d'internet, del servei del qual es pugui obtenir informació complementària:
contractació@garrotxa.cat

2. Adreça electrònica o d'internet en la qual estaran disponibles els plecs de la contractació per a
un accés lliure, directe, complet i gratuït:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/garrotxa/customProf
3. Tipus de poder adjudicador i principal activitat exercida:
El Consell Comarcal és una administració pública i té com finalitat realitzar activitats i prestar
serveis públics d'interès supramunicipal. Li correspon també assegurar l'establiment i l'adequada
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l'exercici de les competències
municipals, en els termes establerts per la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i per la
legislació de règim local.
4. En aquesta licitació no s’actua com a central de compres ni s’utilitza cap altra forma de
contractació conjunta.
5. Codis CPV:

35111500-0 Sistemes d’extinció d’incendis
45312100-8 Instal·lació de sistema d’alarma contra incendis

6. Codi NUTS de l'emplaçament principal de les obres, en el cas dels contractes d'obres, o codi
NUTS del lloc principal de lliurament o d'execució en els contractes de subministrament i de
serveis: ES512.
7. Descripció de la licitació:
Subministrament i instal·lació d’elements i sistemes d’extinció d’incendis a la planta de
compostatge de la Garrotxa.
Són objecte de la present contractació les actuacions de reposició i millora a la planta de
compostatge de la Garrotxa:
−
−
−

Millora de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de
maquinària de procés .
Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala de CCM (centre de control de motors) de
ventilació dels túnels de desodorització.
Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis.

8. El pressupost base de licitació s’estableix en 48.893,36€, dels quals 40.407,73€ corresponen
a la base imposable i 8.485,62€ a l’IVA calculat al 21%.
9. El valor estimat és de 40.407,74€, IVA exclòs.
10. Garantia: veure clàusules 12 i 17 del PCAP
11. S’admeten variants. NO
12. Durada del contracte:
•
•

4 mesos des de l’endemà de la formalització.
No es preveuen pròrrogues per al present contracte.

13. Condicions de participació: Veure clàusula 9 del PCAP.
14. Tipus de procediment d'adjudicació: obert simplificat abreujat.
15. Si escau, indicació de si:
a) S'aplica un acord marc: NO.
b) S'aplica un sistema dinàmic d'adquisició: NO.
c) S'utilitza una subhasta electrònica (en els procediments oberts, restringits o de licitació amb
negociació): NO.
16. Divisió en lots: Veure clàusula 2 del PCAP.
17. Condicions particulars a què està sotmesa l'execució del contracte: Veure clàusula 26 del PCAP.
18. Criteris que s'utilitzaran per a adjudicar el contracte o els contractes. Veure clàusula 16 del PCAP.
19. Termini per a la recepció d'ofertes: serà de 10 dies hàbils comptats des de la data de publicació
de l’anunci al perfil del contractant.
20. Direcció a la qual han de transmetre les ofertes o sol·licituds de participació: les ofertes s’hauran
de presentar mitjançant l’eina de sobre digital (presentació electrònica) tal com s’especifica a la
clàusula 10 del PCAP
21. Quan es tracti de procediments oberts:
a) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a la formalització
del contracte
b) Data, hora i lloc de l'obertura de les pliques: atès el que disposen els articles 159.6.d) i 326.1
de la LCSP, no es constituirà mesa de contractació en el present procediment.
22. Llengua o llengües en què han de redactar-se les ofertes o les sol·licituds de participació. Català
o Castellà.
23. Si escau, indicació de si:
a) S'accepta la presentació electrònica d'ofertes o de sol·licituds de participació: SI
b) S'utilitzaran comandes electròniques: NO
c) S'acceptarà facturació electrònica: SÍ
d) S'utilitzarà el pagament electrònic: SÍ

24. Nom i adreça de l'òrgan competent en els procediments de recurs. Indicació dels terminis de
presentació de recursos o, en cas necessari, el nom, l'adreça, els números de telèfon i de fax i
l'adreça electrònica del servei del que es pugui obtenir la informació: Veure clàusula 19 del PCAP
25. Data de publicació al perfil del contractant: 03/03/2022

