ANUNCI de l’ajuntament de Teià, pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de
serveis (Exp. 2020/714-2021/1516)
1) Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Teià
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2020/714 i 2021/1516
2) Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Teià
b) Domicili: C/ Pere Noguera, 12
c) Localitat i codi postal: Teià. 08329
d) Telèfon: 935409350
e) Adreça electrònica: secretaria@teia.cat
f) Adreça del perfil del contractant: www.teia.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/teia
g) La present licitació té caràcter presencial. Els licitadors hauran de
preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma
presencial, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
h) Data límit: Es presentaran, dins del termini de 30 dies naturals,
comptats a partir de l’endemà al de publicació de l’anunci de licitació al
Perfil del contractant.

4) Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5) Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:70.137,20€€, sense IVA
b) Import total IVA inclòs: No
c) Import IVA exclòs:No
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3) Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Concessió demanial per a l’ús privatiu de
parades del Mercat municipal de Teià, situat a la Plaça de Catalunya, 6,
com a comerç bàsic.
b) Admissió de pròrroga: Es preveu possibilitat de prorrogar per mutu acord
de les parts i de forma expressa abans de la seva finalització, sempre
que la concessió, inclosa la pròrroga no excedeixi de 10 anys per a la
segona opció i de 4 anys per a la tercera opció i que la pròrroga no
superi el termini fixat originàriament. La pròrroga no podrà produir-se, en
cap cas, per consentiment tàcit entre les parts. En cas de no prorrogar
mútuament per qualsevol de les parts s’haurà de comunicar,
expressament per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos abans
de finalitzar el perídoe.
c) Divisió de lots i número de lots/d’unitats: 4
d) Lloc d’execució: Teià
e) Termini d’execució: 15 anys, 5 anys o 2 anys, a opció del licitador.
f) Establiment d’un acord marc, en el seu cas: No
g) Codi CPV: 55900000-9 “Serveis comercials al por menor”
h) Codi NUTS: ES511
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d) IVA suportat:No
6) Admissió de variants: No
7) Garanties:
Provisional: No
Definitiva: 5 per cent sobre la quantitat de cànon d’adjudicació ofert més
l’import del cànon anual de totes les anualitats ofertes.
8) Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No
b) Solvència
c) Solvència econòmica i financera:.segons plecs de les clàusules
administratives
d) Mitjà: Disposició d’una assegurança d’indemnització per responsabilitat civil,
vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, per un import no inferior
a 300.000€, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga
que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució de
la concessió.
e) Descripció: segons plecs de clàusules administratives
f) Solvència tècnica i professional: segons plecs de clàusules administratives
g) Mitjà: relació des principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys,
relacionats amb l’objecte de la concessió, que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats,
s’acreditaran mitjançant declaració responsable adjuntant còpia dels
documents que acreditin la seva realització.
h) Descripció: Segons plecs de clàusules administratives.
9) Criteris d’adjudicació:

Segons plec de clàusules administratives:
CRITERIS
1 Memòria d’empresa

PUNTS
Fins a:

2 Durada de la concessió

15

3 Cànon d’adjudicació

36

49
51

11) Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: dins del termini de 30 dies naturals, comptats a
partir de l’endemà al de publicació de l’anunci de licitació al Perfil del
contractant.
b) Documentació a presentar: La prevista en els plecs de clàusules
administratives.
c) Presentació d’ofertes: La present licitació té caràcter presencial. Els licitadors
hauran de preparar i presentar amb una instància, en paper imprès per les
dues cares, i en sobres tancats i signats sobre el tancament pel licitador o
per la persona que el representi. En la par exterior del sobre hi figurarà la
identificació del licitador amb el seu nom, cognoms o la raó social de
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10) Condicions particulars per l’execució del contracte: La prevista en els plecs de
clàusules administratives particulars.
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l’empresa i inclourà necessàriament una adreça de correu electrònic i un
telèfon mòbil a efecte de notificació. La presentació de les sol·licituds es faran
de forma presencial al Registre de l’Ajuntament de Teià (c/Pere
Noguera,12,08329 Teià) en horari de 9.00 a 14.00 h de dilluns a divendres.
12) Obertura de d’ofertes: La prevista en els plecs de clàusules administratives.
13) Despeses d’anunci: NO
14) Llengües per redactar ofertes o sol·licituds: Català, castellà
15) Recurs
Recurs administratiu ordinari de reposició potestatiu o recurs contenciós
administratiu
16) Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
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Teià, a data signatura electrònica
L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda
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