Ajuntament d’Agramunt
ANUNCI
De Ajuntament d'Agramunt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de DE SERVEIS DE DIRECCIÓ,
COORDINACIÓ I PRODUCCIÓ DE DETERMINADES ACTIVITATS DE LA FIRA DEL TORRÓ I
XOCOLATA A LA PEDRA-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Agramunt.
b) Número d’identificació: 2500300000.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Agramunt
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública.
Número d'expedient: 546/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Domicili: Plaça de l'Església, 1
c) Localitat i codi postal: Agramunt CP: 25310.
d) Telèfon: 973390057.
e) Adreça electrònica: fires@agramunt.cat.
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13898
78
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: un dia abans de la finalització del termini per presentar
les propostes.
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 a les oficines de l'Ajuntament d'Agramunt.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: el “DE SERVEIS DE DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I PRODUCCIÓ DE
DETERMINADES ACTIVITATS DE LA FIRA DEL TORRÓ I XOCOLATA A LA PEDRADivisió en lots i número de lots/ d’unitats:No.
- Lloc Execució: Recinte Firal.
- La codificació de l’objecte correspon a la categoria 27 i el CPV és del 79956000-0 Serveis
d’organització de fires i exposicions.
La durada del contracte és de 2 anys i es comptarà a partir de l'endemà de la formalització del
contracte o de de la data fixada en el document contractual. Aquest es podrà prorrogar per dos anys més,
renovant-se cada any, sempre que cap de les dues parts manifesti el contrari amb un mes d’antelació.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: SERVEIS
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
El preu estimat del contracte ascendeix a la quantia de 17.000 euros (IVA exclòs).
Esdeveniment
Contracte
(2 Prorroga 1
Pròrroga 2
Total
anys)

Fira del Torró

34.000,00€

17.000,00€

17.000,00€

68.000,00€

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA
Si s’aprecia que l’oferta és anormal o desproporcionada, a més es prestarà una garantia complementaria
d’un 5% de l’import d’adjudicació, resultant una garantia total del 10% del preu del contracte.
-8 Requisits específics del contractista .S’estableix en la clàusula 8 del plec de clàsules administratives els criteris de solvència financera, tècnica i
professional que ha de reunir l’empresa.
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-9 Criteris d’adjudicació: CRITERIS DE VALORACIÓ (tots ells quantificables automàticament)
10.1. Millores en el pressupost de licitació: fins a 20 punts.
El preu de licitació fixat en el present plec de prescripcions podrà ser millorat a la baixa, màxim 20 punts,
distribuïts en funció de les ofertes rebudes, la puntuació s’obtindrà a partir d’aquest criteri:
20 punts a la proposta més alta. La resta puntuació proporcional d’acord LCSP) que és la següent: Fórmula
aplicable. Puntuació resultant és igual al preu ofertat per l’adjudicatari/a multiplicat per 20 (màxima
puntuació) dividit pel preu màxim ofertat.
És a dir: Pti= POi x 20 / POmàxim
10.2 Proposta tècnica: de 0 a 20 punts
Es requereix que el personal de l’empresa contractista que desenvolupi i executi els treballs tingui una
titulació i/o experiència professional adequada a la matèria objecte del contracte.
Per l’experiència professional de l’empresa en el sector firal: fins a 10 punts. 1 punt per any acreditat.
Per la relació de personal qualificat amb què l’empresa compti per a la prestació dels treballs: fins a 10
punts. 1 punt per any acreditat
10. 3.- Pel major nombre de novetats d’actes, espectacles o activitats realitzades entre la proposta de
2019 i 2020 de la Fira, amb un màxim de 10 punts amb 2 punts per mínim per cada una.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no presentin els aspectes requerits en aquest apartat.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils a comtpar de l’ednemà al perfil del contractant: 6 de juny de
2019
b) Documentació que cal presentar: plec de clàusules
c) Presentació d’ofertes:sobgre digital
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Lloc:Despatx de secretaria. plataforma electrònica
c) Data:10/06/2019
d) Hora: 12:00 h
e)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la data de
l’obertura de les proposicions
-12 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.
-14 Recurs
Establert en la clàusula 23 del plec..

Bernat Solé Barril
Alcalde
Signat electrònicament

