AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de 13 d’abril de 2022, ha aprovat els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb varis criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del
contracte dels Serveis relatius a la gestoria i assessorament laboral i de seguretat social per a
l’Ajuntament d’Ascó.
Així mateix, acordà la iniciació del procediment d’adjudicació i per mitjà del present s’anuncia la
celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert als plecs de clàusules
aprovats, l’extracte del qual és el següent:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament d’Ascó.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: C/ Hospital, 2
3) Localitat i codi postal: Ascó - 43791
4) Telèfon: 977 40 50 06
5) Telefax: 977 40 61 10
6) Correu electrònic: licitacions@asco.cat
7) Direcció d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/asco
d) Número d’expedient: 1974/2021

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada
c) Criteris d'adjudicació: Els establerts a la clàusula desena del Plec de clàusules
administratives.
4. Valor estimat del contracte: 111.777,60 € (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació.
a) Import net: 50.808,00 € (IVA exclòs)
b) Import total: 61.477,68 € (IVA inclòs)
6. Garanties exigides.
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: 5% del pressupost de licitació (2.540,40 €)
c) Complementària: 5% del pressupost de licitació (2.540,40 €) en cas de proposes
amb valors desproporcionats.

Codi Validació: 4NHZYAWN2JEW4ATJ64ECHPC4Z | Verificació: https://asco.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció. Serveis relatius a la gestoria i assessorament laboral i de seguretat social
per a l’Ajuntament d'Ascó
c) Lloc d'execució/lliurament: municipi d’Ascó
d) Termini d'execució: 2 anys. Possibilitat de pròrroga anualment (12 mesos) fins un
màxim de dos anualitats (24 mesos).
e) CPV (Referència de Nomenclatura): 796310000-6 / 79140000-7
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7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No s’exigeix
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica: Apartat F del Quadre de
Característiques del contracte, del Plec de clàusules administratives.
c) Altres requisits específics. Els establerts al Plec de clàusules administratives
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals comptats des del dia
següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: Electrònica.
c) Lloc de presentació: de forma electrònica a través de l’Eina de Preparació i
Presentació d’ofertes del següent perfil de contractant de la Plataforma de contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/asco
Ascó, document signat electrònicament

Codi Validació: 4NHZYAWN2JEW4ATJ64ECHPC4Z | Verificació: https://asco.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

L’ALCALDE

