LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL JARDÍ
DEL CENTRE TERRITORIAL D'ALACANT DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE
SEGURETAT
GURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) – EXPEDIENT
CNME18/INVASSAT/207
1. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE.CONTRACTE.
El Centre Territorial de l’INVASSAT
INVASSAT d'Alacant disposa d'una zona enjardinada,
enjardinada la qual
requereix de la contractació d'un servei de manteniment a fi d'evitar el seu deteriore
deterior i
mantindre les condicions estètiques i de salubritat que tot jardí públic ha de mantindre.
mant
En tractar-se
se d'una quantitat inferior a 15.000 €, segons valor estimat, l'article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), permet realitzar-ho
realitzar ho mitjançant un contracte
menor.
2. OBJECTE.La zona enjardinada del Centre Territorial d'Alacant requereix dels següents serveis:
serveis
-

-

-

-

Tall de gespa i cures de arborescència
arbores ncia i plantes ornamentals, incloent la reposició de
plantes i arbres morts, amb la periodicitat establida en funció de l'època de l'any (segons
necessitats).
Neteja de zona enjardinada mitjançant escombratge/aspirat o bufat de vials (almenys
setmanalment).
Poda periòdica d'arbrat i arbustos, cort de tanques i plantes ornamentals, necessàries per a
preservar el conjunt estètic del jardí (incloent palmeres o qualsevol altre tipus d’arbres, de
qualsevol altura, si n'hi haguera, excepte aquells arbres
arbres declarats com a monumentals),
(segons necessitats).
Reg dels jardins, ajustant el programador a les necessitats de cada moment. Inclourà la mà
d'obra i material de les reparacions d'elements simples de reg (com aspersors,
aspersor aixetes, etc.)
(segons necessitats).
Tractament amb productes fitosanitaris i abonaments (segons necessitat
tats).
Tractament específic antimosquits realitzant-se
realitzant se tots quants siguen necessaris al jardí, entre
els mesos de maig a octubre (inclòs).
Tractament específic contra puntuals plagues que puga sorgir en els citats elements
vegetals de la zona enjardinada (paysandisia, morrut, procesionària,
ria, etc.).

Qualsevol eina o element necessari per a realitzar aquests treballs, com a contenidors,
sopladores,
s, plataformes elevadores, etc., serà a càrrec de la persona adjudicatària.
Direcció del Centre:
-

C/ el Fondó dels Frares, 1 – 03005 Alacant.

Per a qualsevol aclariment sobre l'objecte del contracte poden trucar als telèfons:
-

965934944 Centre Territorial d'Alacant.
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3. DURADA DEL CONTRACTE.CONTRA
De l'1 de gener al 31 de desembre de 2019.
4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE.CONT
No procedeix en tractar-se
se d'un contracte menor.
5. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
5.1 Termini.La recepció de proposicions finalitzarà el divendres 16 de novembre de 2018 a les 14.30
hores.
5.2 Forma de presentació.ÚNICAMENT en sobre tancat, indicant en l'exterior del sobre les següents dades:
- Nom o raó social.
- Adreça electrònica a l'efecte de notificacions.
- Número d'expedient del contracte al qual es presenta.
En cas que la persona licitadora voldria presentar la proposició en sobre obert haurà d'indicard'indicar
ho EXPRESAMENT en la instància, en cas contrari NO S'ADMETRÀ.
Als únics efectes de comunicar a la Secretaria General de l’INVASSAT
INVASSAT la presentació de
d la
proposició, s'aconsella enviar a l'adreça electrònica secretariageneral_invassat@gva.es una
còpia de la instància presentada en el registre d'entrada de l’INVASSAT
INVASSAT corresponent.
5.3 Llocs de presentació:
La instància i la proposició es presentaran ÚNICAMENT en qualsevol de les següents
dependències:
- Registre del Centre Territorial d'Alacant: C/ el Fondó dels Frares, 1 – 03005 Alacant.
- Registre del Centre Territorial de Castelló: Ctra. Nacional València-Barcelona,
Barcelona, km. 68,400
– 12004 – Castelló.
- Registre del Centre Territorial de València i Serveis Centrals de l’INVASSAT:
INVASSAT: C/ València,
32 – 46100 Burjassot.
6. OBERTURA DE LES PROPOSICIONS.PROPOSICIONS.
Es realitzarà EN SESSIÓ PÚBLICA el dimecres 21 de novembre a les 13.00 hores en les
dependències dels Serveis Centrals de l’INVASSAT
INVASSAT situades al carrer València núm. 32 de
Burjassot.
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7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ONTRACTE I LA SEUA NOTIFICACIÓ.N
7.1 Adjudicació.L'únic criteri de valoració de les proposicions presentades serà el de la millor oferta
econòmica.
7.2 Notificació.Es notificarà per correu electrònic el resultat de l'adjudicació a totes les persones licitadores
dins de les 48 hores següents a l'obertura dels sobres.
A més d'aquesta informació, a la persona adjudicatària se li notificarà la documentació que
haurà de presentar en el termini que se li indique, si escau.
8. GARANTIA DEFINITIVA.
VA.No procedeix.
MALITZACIÓ DEL CONTRACTE.CONTR
9. FORMALITZACIÓ
El contracte quedarà formalitzat amb la notificació electrònica de l'adjudicació.
10. FACTURACIÓ.Les facturacions es realitzaran mensualment,, a través del Punt General d'Entrada de Factures
Fact
Electròniques de l'Estat (FACE),
FACE), adreça
adre electrònica: https://face.gob.es/es , sent les dades DIR
les següents:
- Oficina Comptable:: GE0006297
- Òrgan Gestor:: A10010297
- Unitat Tramitadora:: Alacant GE0003467
11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.CONTRACTE.
No procedeix en tractar-se
se d'un contracte menor.
12. REVISIÓ DE PREUS.No procedeix en tractar-se
se d'un contracte menor.
13. CAUSES DE RESOLUCIÓ
CIÓ DEL CONTRACTE.CONTRACTE.
Les previstes en els articles 211 i 313 de la LCSP.
Burjassot,
EL PRESIDENT DE L’INVASSAT
Per delegació de la Resolució de 8 de maig de 2014 (DOCV núm. 7.278)
EL SUBDIRECTOR TÈCNIC DE L’INVASSAT
Firmado por Fernando Saez Ramos el
31/10/2018 11:41:02
Cargo: Subdirector
FernandoTécnico
Sáez Ramos
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