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Unitat de Contractació

ANUNCI de l’Ajuntament de Premià de Mar, de licitació per a la contractació del
servei per l’assessorament a l’àmbit de l’IVA
1. Poder Adjudicador
1.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nom, direccions i punts de contacte

Nom oficial: Ajuntament de Premià de Mar
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1
Codi Postal: 08330
Punt de contacte: Unitat de Contractació
Telèfon: 93 741 74 00
Fax: 93 741 74 18
Correu electrònic: contractacio@premiademar.cat
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

1.2.
Tipus de contracte: Contracte administratiu de Servei
1.3.
Anunci referit a un contracte públic.
1.4.
Valor Estimat del Contracte: 8.949,04 € IVA exclòs.
1.5.
Objecte del contracte: Prestació del servei d’assessorament fiscal a l’àmbit de l’IVA.
1.6.
Codi CPV:79221000-9 Serveis Assessorament tributari
2. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
2.1.

Condicions relatives al contracte

a) Garantia provisional: Exempt de presentació.
b) Garantia definitiva: Exempt de presentació
c) Condicions de finançament i pagament: El contracte es pagarà a través de factures de
conformitat amb la clàusula 6 dels plecs de prescripcions tècniques.
d) Durada del Contracte: 12 mesos des de l’endemà de la formalització del contracte.
2.2.

Condicions de participació

a) Capacitat i personalitat:
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b) Solvència econòmica i financera:


Miquel Àngel Méndez Gil

De conformitat amb la clàusula 18 del PCAP

c) Solvència tècnica o professional:
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Presentació DEUC o annexes al PCAP de conformitat amb la clàusula 22 del PCAP.

De conformitat amb la clàusula 19 PCAP

3. Procediment
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3.1.
3.2.
-

Tipus de procediment: Obert
Forma d’adjudicació: Millor oferta relació qualitat preu de conformitat amb la
clàusula 12 PCAP.
Oferta econòmica: 10 punts

Es valorarà d’acord amb la formula següent.
PO = punts de l'oferta
O.
PM
=
Puntuació
màxima.
O = valor oferta que es puntua
MOE = Millor oferta econòmica,
PO = (PM - (PM * (O - MOE) / MOE))

1) Temps de resposta als requeriments de resposta per escrit efectuats per la
Tresoreria Municipal (ja siguin verbalment ja siguin per correu electrònic): Fins a
10 punts
Es puntuaran les ofertes de conformitat l’escandall següent:
Resposta en 24 hores.............................10 punts
Resposta entre 24 i 48 hores..................5 punts
Resposta entre 48 i 72 hores..................3 punts
2) Qualitat de les respostes per escrit: Fins a 10 punts
Es tindrà en compte per a la valoració d’aquest subcriteri que el licitador ofereixi la
incorporació de doctrina i/o jurisprudència en la resposta i el tipus d’aquesta. Fins a 5
punts
També es tindrà en compte la proposta de forma de motivació des d’un punt de vista
pedagògic i sintàctic (en aquest sentit els licitadors hauran d’aportar un parell
d’exemples pràctics de respostes escrites sobre interpretacions d’aspectes concrets de
la Llei de l’IVA). Fins a 5 punts

Si l’empresa licitadora ofereix la possibilitat de desplaçar-se presencialment a les
dependències municipals trimestralment, per resoldre dubtes sobre la Llei de l’IVA
obtindrà fins a 5 punts.
Es tindrà en compte per atorgar la màxima puntuació, que a part de l’assistència a la
reunió, el licitador ofereixi una acta de la reunió, amb els temes tractats i les
conclusions de la mateixa, o que aquesta es pugui celebrar en horari de mati
preferentment sobre l’horari de tarda.

Miquel Àngel Méndez Gil
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3) Assistència presencial: Fins a 10 punts
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Si l’empresa licitadora ofereix la possibilitat de desplaçar-se presencialment a les
dependències municipals per assessorar sobre el tancament de l’exercici tributari dins
dels primers 15 dies de gener obtindrà fins a 5 punts.
Es tindrà en compte el nombre d’hores efectives per a l’assessorament, i les tasques
incloses en aquest assessorament com pot ser, a títol d’exemple, l’assessorament sobre
l’emplenament dels formularis de liquidació de l’IVA.
4) Formació continua al personal de Tresoreria de l’Ajuntament: Fins a 10 punts
Es valorarà fins a 10 punts aquelles ofertes de formació amb una periodicitat trimestral,
la proposta de formació oferta pel licitador consistirà en l’enviament d’articles doctrinals
novedosos sobre l’IVA.
Es valorarà el compromís de que els articles enviats estiguin signats per professionals
o docents de reconegut prestigi.
Es valorarà fins a 5 punts aquelles ofertes de formació amb una periodicitat superior
al trimestre.
4. Informació administrativa:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Lloc de presentació de les pliques:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytopremia
demar.
Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques estan
disponibles en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
Els plecs de clàusules administratives generals estan disponibles en el perfil del
contractant.
Termini de presentació d’ofertes: 15 dies des de la publicació de l’anunci de licitació
al perfil del contractant
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a la
data de signatura del contracte amb l’adjudicatari.
Dia d’obertura de pliques: Es publicarà en el perfil del contractant.

Miquel Àngel Méndez Gil
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Document signat electrònicament
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