AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Expedient F0012022000037
Ref.

COMPRES I CONTRACTACIÓ

ANUNCI
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Ajuntament de Cambrils pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. X2022015648)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cambrils.
b) Número d’identificació: 4303850006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Cambrils.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
e) Número d'expedient: X2022015648
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cambrils..
b) Domicili: Pl. Ajuntament,4
c) Localitat i codi postal: Cambrils, CP: 43850.
d) Telèfon: 977307400.
e) Adreça electrònica: contractacio@cambrils.org
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
g) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/cambrils
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: El termini de presentació
d’ofertes.
i) Horari d’atenció: De Dilluns a Divendres, de 10:30h a 14:00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: la contractació del servei de manteniment i reparació
dels semàfors, les pilones i passos de vianants intel·ligents del municipi de
Cambrils.
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: Sí.
 Lot 1: Treballs de conservació, manteniment i reparació de les
instal·lacions semafòriques i de les pilones automàtiques i
semiautomàtiques.
 LOT 2: Treballs de conservació, manteniment i reparació dels passos de
vianants intel·ligents
d) Termini d'execució: La durada d’aquest contracte de serveis serà de dos anys,
prorrogable anualment fins a dos anys més.
e) Codi CPV:
 50232000-0 Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i
semàfors.
 50324200-4 Serveis de manteniment preventiu.
 50532000-3 Serveis de reparació i manteniment de maquinària elèctrica,
aparells i equip associat.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari.
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c) Procediment: obert simplificat
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 96.586,98 euros (més IVA).
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-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5 per cent del preu d’adjudicació. D’acord amb l’establert a l’art.
107.2 de la LCSP, es requerirà una garantia complementària d’un 5 per cent en
el cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció
d’anormalitat, arribant en aquest cas la garantia total a ser d’un 10 per cent
sobre el preu d’adjudicació.
-8 Criteris d’adjudicació: Els descrits al plec de clàusules.
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir de la publicació del
present anunci
b) Documentació que cal presentar: la descrita al plec de clàusules.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Sobre digital.
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Cambrils.
b) Lloc: es publicarà al Perfil de contractant.
c) Data: es publicarà al Perfil de contractant.
d) Hora: es publicarà al Perfil de contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Els membres de la Mesa de
contractació que s’indiquen al plec de clàusules.
-11Despesesd'anunci: No n’hi ha.
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