ANUNCI
Ajuntament de Vallromanes pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. CS-614/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vallromanes.
b) Número d’identificació: 829690004.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretària.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador. Serveis
f) Número d'expedient: CS-614/2021.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes..
b) Domicili: Plaça de l'Església, 6
c) Localitat i codi postal: Vallromanes, CP: 08188..
d) Codi NUTS:
ES511
e) Telèfon: 935729159..
f) Adreça electrònica: vallromanes@diba.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keywor
d=vallromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/09/2021

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de servei d'assessorament a la intervenció municipal
en matèria econòmica, comptable i financera.
b) Admissió de pròrroga: SÍ
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: NO.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511

e) Termini d'execució: Dos anys
f)

Codi CPV:

79140000-7 Serveis d’assessoria i informació jurídica
79200000-6 Serveis de comptabilitat, d’auditoria i fiscals
79220000-2 Serveis fiscals
79221000-9 Serveis d’assessorament tributari

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 117.588,24 € euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Clàusula desena del PCAP
b) Solvència: Clàusula desena del PCAP
-9 Criteris d’adjudicació_ Clàusula catorzena del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat D del
quadre de característiques.

-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 09/09/2021
b) Documentació que cal presentar: Clàusula onzena del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
https://www.vallromanes.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/

-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes.
b) Lloc: Ajuntament de Vallromanes
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.

d) Hora: 12:00 hores
-13 Mesa de contractació
Presidenta: Sussi Rosset i Puigvert, secretària interventora de l’Ajuntament de
Vallromanes o persona que delegui.
Vocals:
Sra. Montse Casacuberta Zamora, funcionària de l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament de
Vallromanes o persona en qui delegui.
Sra. Marta Sampedro Coll, funcionària de l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament de
Vallromanes o persona en qui delegui.
Secretària de la mesa: Meritxell Puigvert Rovira, administrativa de secretaria de
l’Ajuntament de Vallromanes o persona en qui delegui

