Departament de Contractació

ANUNCI
DE REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ ARTICLE 150.2 LCSP
Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sitges.
Número expedient: 2644-000018-006282/2021
Objecte del contracte: Servei d’informació, difusió i promoció turística a través del Centre
d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
Procediment: Obert
Es comunica al licitador proposat com adjudicatari que en el termini que més avall s’esmenta,
haurà de presentar la documentació indicada. El que es fa públic d’acord i amb els efectes del
que disposa l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Licitador: WITH WIT PEOPLE SL
Documentació que haurà de presentar:

1.

Acreditació del compliment de les OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE LA SEGURETAT SOCIAL.
a)

Certificat vigent expedit pels òrgans corresponents de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.

b)

Certificat vigent expedit pels òrgans corresponents de l’Agència Tributària de Catalunya.

c)

Certificat vigent expedit pels òrgans corresponents de la Tresoreria de la Seguretat Social.

d)

Document acreditatiu d’estar d’alta de la matrícula de l’IAE i del pagament del rebut corresponent
al darrer exercici que hagi estat liquidat i una declaració responsable de trobar-se al corrent de
les obligacions per aquest concepte, llevat que es trobi exempt d’aquest tribut. En aquest darrer
cas haurà de presentar una declaració responsable expressiva de la causa de l’exempció i del
precepte legal que l’empara.

2. Documentació econòmica i financera:
a)
b)

3.

Volum anual de negocis d’acord amb l’article 87.1 a) de la LCSP.
Justificant existència pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb l’article 87.1 b) de la LCSP

Documentació tècnica o professional:
a)
b)

Relació del serveis executats d’acord amb l’article 90.1 a) de la LCSP.
Titulacions acadèmiques necessàries per part del personal que haurà d’executar el contracte:
a. Titulació: Diplomatura o Grau en Turisme o equivalent.
b. Experiència: experiència d’atenció al públic al menys d’un any, degudament acreditada
mitjançant contractes de treball o certificats de les empreses.
c. Idiomes: Domini del català i castellà. En anglès es requerirà el nivell B2 del Marc
Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).
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4.

Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
a) Els licitadors s’hauran de comprometre a assignar l’execució del contracte, com a mínim, al seu
equip de treball i que es reuneixin requisits de titulació, formació i experiència més amunt
indicats per tal de donar el servei el nombre d’hores exigit en el plec de prescripcions tècniques.
El número mínim de persones serà cinc per tal de donar el servei.

5.

Constitució de la GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva (5% del pressupost base de la licitació IVA exclòs)
Import: 6.758,89€ es podrà constituir pels següents mitjans:




Dipositant aval bancari o assegurança de caució:
En paper, degudament intervingut per notari. Aquest haurà de ser dipositat al departament
de Tresoreria situat al Carrer Davallada 12 2ª planta, sol·licitant cita prèvia.
Digital. Aquest haurà de ser presentat pel registre electrònic d’entrada mitjançant certificat
digital del titular del contracte. S’ha d’adjuntar documentació acreditativa (poders notarials i
document d’identitat) dels signants de la part avalista (banc o companyia asseguradora)
Efectuant transferència bancària. Enviar un correu electrònic a tresoreria@sitges.cat al
departament de Tresoreria sol·licitant el número de compte bancari.

(NOTA: Qualsevol dubte sobre el dipòsit de la garantia definitiva s’haurà de contactar amb el
departament de Tresoreria Municipal de l’Ajuntament: tf. 938117652, mail: tresoreria@sitges.cat)
6.

Comunicació en cas de cessió de dades de caràcter personal.
Declaració responsable indicativa del lloc on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els
serveis associats als mateixos.

Termini: 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de l’enviament del requeriment.
Lloc: La referida documentació s’haurà de presentar a l’espai de l’eina Sobre Digital, segons
clàusula 15.2 de PCAP.

Per tractar-se d’un acte de tràmit, no cap recurs contra el present.
Sitges, a la data de la signatura electrònica

Sra. Assumpta Badia Lorenz
Secretària de la Mesa de Contractació

