ANUNCI
De l’empresa municipal GUSAM, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: GUSAM, SA
b) Número d’identificació: 800760009.
c) Dependència que tramita l'expedient: GUSAM, SA
d) Tipus de poder adjudicador: Empresa mercantil de capital íntegrament públic
e) Principal activitat del poder adjudicador: Empresa mercantil de capital íntegrament públic
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 1/2020

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: GUSAM, SA
b) Domicili: Rial Bellsolell, 5
c) Localitat i codi postal: Arenys de Munt CP: 08358
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937950767
f) Adreça electrònica: gusam@gusam.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keywor
d=Munt%2C+SA&idCap=31860175&ambit

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 2 dies abans de la finalització del termini per
a la presentació de les pliques.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d’auditoria de comptes anuals dels exercicis 2019 i 2020 de
l’empresa GUSAM, SA, que és una empresa que es dedica a la gestió urbanística i de serveis (cicle
integral de l’aigua, deixalleria, neteja d’edificis municipals, escola bressol i escola d’adults).
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Arenys de Munt
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 79210000-6 i 9; 79212000-3, 79212100-4, 79212300-6 (servei d’auditoria).
h) Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat abreujat: art. 159.6
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació: Pels dos anys de durada del contracte és de 11.000,00 euros, IVA no inclòs,
essent l’IVA previst de l’operació (del 21%) igual a 2.310,00 euros.
Valor estimat del contracte: 27.500,00 € IVA exclòs.
-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència: declaració de responsable
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: no s’escau

-9 Criteris d’adjudicació:
Rebaixa de l’import. S’atorgarà la puntuació màxima de 40 punts, al licitador admès que presenti
l’import més baix. La resta de licitadors tindrà puntuació proporcional segons la baixa realitzada
referenciada a la baixa corresponent al preu ofert més baix.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: d’acord amb allò disposat en l’article 202
de la LCSP:
- contractació de joves de menys de 25 anys, mínim 1, en règim de jornada completa i indefinit
- contractació de dones de més de 45 anys, mínim 1, en règim de jornada completa i indefinit
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no s’escau

-12 ACP aplicable al contracte? Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 24-1-2020
b) Documentació que cal presentar: clàusula 11 plec econòmic administratiu
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: no s’escau. Únicament, tramitació electrònica a través del perfil
del contractant.
Entitat: GUSAM, SA
c.2) Presentació Electrònica: tramesa electrònica.
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: no hi ha divisió de lots
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no s’escau
e) S’utilitzen les comandes electròniques: sí
f)
S’accepta la facturació electrònica: sí
g) S’utilitza el pagament electrònic: sí
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: obert
i) Criteris objectius de selecció dels candidats: no hi ha
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions): no
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: GUSAM, SA.
b) Lloc: Rial Bellsolell, 5
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones
interessades la data d'obertura de proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte
o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones
interessades la data d'obertura de proposicions.
d) Hora: 13.30 o 14 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

-15 Despeses d'anunci
Al ser procediment obert simplificat, no hi ha despeses de publicació.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català preferentment, o castellà
-17 Recurs

a) Òrgan competent en procediments de recurs: Consell d’Administració
b) Adreça: Rial Bellsolell, 5, d’Arenys de Munt
c) Termini per presentar recurs: Contra la Resolució que posa fi a la via administrativa, pot
interposar-se alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà a la recepció de la notificació, davant del Consell d’Administració de GUSAM,
SA, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant
el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà a la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui
resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que
pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: no

El Secretari del Consell d’Administració,

