ANUNCI
Ajuntament de Vallromanes pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. CS-871/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vallromanes.
b) Número d’identificació: 829690004..
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador. Serveis
f) Número d'expedient: CS-871/2021).

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes..
b) Domicili: Plaça de l'Església, 6
c) Localitat i codi postal: Vallromanes, CP: 08188..
d) Codi NUTS:
ES511
e) Telèfon: 935729159..
f) Adreça electrònica: vallromanes@diba.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keywor
d=vallromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/09/2021

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte del servei de producció, d'impressió i repartiment de
la revista la Pinya de l'Ajuntament de Vallromanes.
b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: NO
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511

e) Termini d'execució:.
f)
Codi CPV:
CPV: 22213000-6 – Revistes
CPV: 79800000-2 Serveis d’impressió i serveis connexos.
CPV: 79822000-2 Serveis de composició
CPV: 79970000-4 Serveis d’edició
CPV: 79822500-7 Serveis de disseny gràfic
CPV: 79824000-6 Serveis de distribució

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 64.350,00 . euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: disposar d’un volum anual de negoci mínim de 22.000 €, referit al millor
exercici dins dels tres darrers disponibles, en relació amb l’activitat objecte del
contracte..
Mitjà: Assegurança d'indemnització.
Descripció: disposar d'una assegurança de responsabilitat civil de danys o de riscos
professionals per un import mínim de 100.000 € ..

Solvència tècnica i professional:
Descripció: Acreditar que s'ha realitzat un mínim de dos treballs d'igual o similar
naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte, i per una quantia mínima al
pressupost de licitació anual com a màxim en els 3 últims anys, en els que indiqui
l'import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
-9 Criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 100 punts
Criteri preu..................................................40 punts
Criteris tècnics............................................45 punts
Experiència addicional ...............................15 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Clàusula 17 del PCAP

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO
-12 ACP aplicable al contracte? Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 09/09/2021 23:59 hores
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 11 del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=va
llromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes.
b) Lloc: Ajuntament de Vallromanes
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: 12:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
15. Tribunal qualificador
— Marta Sampedro Coll, que actuarà com a President de la mesa.
—Sussi Rosset i Puigvert, Vocal (Secretària de la Corporació).
— Sussi Rosset i Puigvert, Vocal (Interventora de la Corporació).
— Henriette Hoenisch, Vocal.
— Montse Casacuberta Zamora, Vocal.
— Meritxell Puigvert Rovira, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

