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CONTRACTACIÓ I COMPRES
Ref.: 2018/11/TAD
/ cf
ANUNCI de l’Ajuntament de Castellbisbal pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis d’esporga anual dels arbres en carrers i jardins corresponent a les
campanyes 2018 i 2019 de Castellbisbal (expedient 2018/11/TAD)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castellbisbal.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació i Compres
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Ens local territorial
e) Número d'expedient: 2018/11/TAD
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castellbisbal.
b) Domicili: AV. PAU CASALS, 9
c) Localitat i codi postal: CASTELLBISBAL CP: 08755.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937720225.
f) Adreça electrònica: compres@castellbisbal.cat.
g)Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castellbisbal
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: serveis d’esporga anual dels arbres en carrers i jardins corresponent
a les campanyes 2018 i 2019 de Castellbisbal
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Castellbisbal
.
e) Durada: campanyes anys 2018 i 2019.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 77341000-2.
h) Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert simplificat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 50.084,34 euros sense IVA
Pressupost de licitació IVA exclòs: 50.084,34 euros.
b) Pressupost de licitació IVA inclòs: 60.602,05 euros.
c) IVA suportat: 21%.
-6 Admissió de variants: No
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-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista. Establerts en la clàusula 1.10 del plec de clàusules
administratives particulars que es publicarà en el Perfil del Contractant.
-9 Obligació d’inscripció en el Registre de Licitadors (contractes oberts simplificats), d’acord
amb el que preveu l’article 159.4 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
-10 Criteris d’adjudicació: Establerts en la clàusula 1.11 del plec de clàusules administratives
particulars.
-11 Condicions particulars per l’execució del contracte: Establertes en el plec de
prescripcions tècniques aplicable que es publicarà en el Perfil del Contractant.
-12 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: dia 13 d’octubre de 2018 a les 23 hores 59 min.
b) Documentació que cal presentar:
Sobre ÚNIC DIGITAL que contindrà la següent documentació:
1.- Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta en l’annex al PCAP.
2.- Proposició econòmica.
c) Presentació Electrònica d’Ofertes
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública
de
Catalunya,
accessible
a
l’adreça
web
següent:
https:
/contractaciopublica.gencat.cat, en les condicions establertes en la clàusula 1.9 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) S’accepta la facturació electrònica: si
-14 Obertura de proposicions
Obertura electrònica mitjançant l’eina “Sobre Digital” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
-15 Despeses d'anunci: No es preveuen despeses per aquest concepte.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
-17 Recursos: No susceptible de recurs especial.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea. No
Datat a Castellbisbal, el dia de la signatura del document
Document signat electrònicament per:
Regidor de Patrimoni Urbà (Salvador Segura Juni)
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