ANUNCI
De Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. 001/2019-CONT)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Número d’identificació: 830730008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Compres i contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ajuntament
f) Número d'expedient: 001/2019-CONT
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Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Domicili: Plaça de la Vila, 8 baixos
Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú CP: 08800.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938140000.
Adreça electrònica: contractacio@vilanova.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/perfil/vng/customProf

i) Data límit d'obtenció de documents i informació: 20 de febrer
de 2019.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: SERVEIS D’ATENCIÓ, VISITES I TALLERS
EDUCATIUS ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I
LA GELTRÚ
a) Admissió de pròrroga: Si. 3 anys més, per períodes anuals.
b) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
e) Termini d'execució: 1 any.
f) Codi CPV: 92000000-1 Servei d’esbarjo, culturals i esportius
Codi CPV: 92500000-6 Serveis de biblioteca, arxius, museus i
altres serveis culturals
Codi CPV: 92521000-9 Serveis de museus
h) Codi NUTS: ES511
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert

-5 Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació anual: 53.262,00 euros més
11.185,02 euros d’IVA 21%
b) Valor estimat del contracte: 213.048,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Volum anual de negocis, treballs realitzats
d’acord amb la clàusula 10.6 i 10.7 del plec de clàusules
administratives particulars.
-9 Criteris d’adjudicació: Criteris que depenen d’un judici de
valor fins a 60 punts i Criteris automàtics fins a 40 punts,
d’acord amb la clàusula 15 del plec de clàusules administratives
particulars.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: d’acord
amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 de febrer de 2019
b) Documentació que cal presentar: tres sobres A, B i C, amb la
documentació relacionada al plec de clàusules administratives
particulars.
c) Presentació d’ofertes:
d) c.2)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/perfil/vng/customProf
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Lloc: Secretaria
c) Sobre A: el dia 26 de febrer de 2018 (acte no públic)
la resta de sobres s’obriran consecutivament, i es publicarà
oportunament l’acte públic d’obertura del sobre C.
Vilanova i la Geltrú, 5 de febrer de 2019
Josep Gomariz Meseguer. Secretari accidental.

