ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES FA PÚBLICA
LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ D’UN VÍDEO
DE MOTIUS NADALENCS PER A PROJECTAR SOBRE LA FAÇANA DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
(Exp. 035/2019-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: 035/2019-CONT
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 8 baixos
c) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú CP: 08800.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938140000.
f)
Adreça electrònica: contractacio@vilanova.cat.
g) Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 14 de novembre de 2019.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: servei consistent en la realització i projecció d’un vídeo-mapping
sobre la façana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
e) Termini d'execució: 3 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 92300000-4 (serveis d’entreteniment).
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat abreujat o sumari, segons l’article 159.6 de la LCSP
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.
-5 Pressupost de licitació
a) 15.000,00€, més 3.150,00€ corresponents al 21% d’IVA
b) Valor estimat del contracte: 15.000,00€, IVA exclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties: d’acord amb l’article 159.6. apartat f) de la LCSP s’eximeix els licitadors de les
garanties

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No.
b) Solvència: Volum anual de negocis i relació de treballs realitzats d’acord amb la clàusula
1.11) del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP). D’acord amb l’article 159.6.b)
de la LCSP no es requereix l’acreditació documental de les solvències.
-9 Criteris d’adjudicació:
a) Oferta económica: fins a 90 punts
b) Proposta de millores: fins a 10 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les previstes a la clàusula 2.3) del PCAP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 de novembre de 2019
b) Documentació que cal presentar: sobre únic amb la documentació relacionada a la clàusula
1.10) del PCAP.
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònic amb el Sobre Digital:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Lloc: Secretaria
c) Sobre Únic: en lloc, horari i data indicada al Perfil del Contractant amb tres dies d’antelació.

Vilanova i la Geltrú, 30 d’octubre de 2019
Tomàs Bonilla Núñez. Secretari accidental

