ANUNCI
De Ajuntament de Sant Celoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(expedient I-02/2021).
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament de Sant Celoni
Número d’identificació: 820210007
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: I-02/2021

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Sant Celoni
Domicili: Plaça de la Vila 1, 1r pis
Localitat i codi postal: Sant Celoni 08470
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 864 12 11
Adreça electrònica: administracio.general@santceloni.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=Sant+Celoni&idCap=9065383&ambit=5&
h) Horari d’atenció: de 8 a 15 hores
-3 Objecte del contracte
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a) Descripció: Servei per a la realització d'una campanya de comunicació de la preimplantació
de la recollida de residus porta a porta al municipi de Sant Celoni, a través d'un procés
participatiu, i de l'estudi de detall per a la implantació del sistema en els blocs residencials
plurifamiliars i les activitats econòmiques
b) Divisió en lots: No
c) Lloc d'execució: Sant Celoni
d) Termini d'execució: 7 mesos
e) Admissió de pròrroga: No
f) Codi CVP: 71241000-9 Estudi de viabilitat, serveis d’assessorament, anàlisi.
g) Codi CPA: 71.1 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres serveis relacionats amb
l’assessorament tècnic.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte de serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) Establiment d’un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
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-5 Dades econòmiques del contracte

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ee9746ca3b4647deb325d1ffe96d8edc001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

a) Pressupost base de licitació: 109.961,63 € (base imposable: 90.877,38 € + 21% d’IVA).
b) Valor estimat del contracte: 90.877,38 €, IVA no inclòs.
-6 Admissió de variants
No
-7 Garanties
a)Provisional: No s'exigeix
b)Definitiva: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia del
5% del pressupost base de licitació, IVA no inclòs.
c)Complementària: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una
garantia addicional a l’anterior del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA no inclòs, en
el supòsit que la seva oferta es trobi en situació d’anormalitat.
-8 Requisits específics del contractista
S’haurà d’acreditar la solvència econòmica – financera i la solvència tècnica – professional
necessàries per optar al contracte, en la forma que estableix la clàusula 11 del Plec de
clàusules administratives particulars.
-9 Criteris d’adjudicació
Criteris que depenen d’un judici de valor
1. Qualitat tècnica de la proposta de l'estudi
2. Qualitat tècnica de la proposta de campanya
3. Sostenibilitat de la campanya

Puntuació màxima
17,5
22,5
10

Criteris avaluables automàticament
1. Oferta econòmica
2. Millora de l'experiència dels mitjans personals
3. Millora en el nombre de blocs plurifamiliars que s'inclouen
en l'estudi de treball

Puntuació màxima
20
20
10
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-10 Condicions especials d’execució del contracte
a) El pagament del preu a les empreses subcontractades. Quan una empresa subcontractista
al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per la
prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a
obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa
subcontractista
b) L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. L'empresa
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per/la responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
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-11 Presentació de les ofertes

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ee9746ca3b4647deb325d1ffe96d8edc001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

a) Data límit de presentació: Les ofertes es presentaran dins el termini de 15 dies naturals
següents a la publicació de la licitació en el perfil de contractant.
b) Hora límit: 23.59 hores.
c) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 10 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador de la contractació.
d) Forma de presentació: Mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l'adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumber
Per=10&reqCode=searchCn&sortDirection=1&idCap=9065383&pagingPage=1&
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Celoni.
b) Lloc: Obertura telemàtica.
c) Dates: L’obertura del sobre 1 es convocarà amb una antelació mínima de 24 hores, en el
termini màxim d'un mes des de la data de presentació d’ofertes. Amb posterioritat, i també
amb una antelació mínima de 24 hores, es convocarà l’obertura dels sobres 2 i 3.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Actes no públics.
-13 Llengües per redactar ofertes o sol·licituds
Qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.
-14 Recursos
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels
contractes administratius seran resoltes per l’òrgan competent i els seus acords posaran fi a la
via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar
recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa
Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de
reposició previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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L’alcalde,
Raül Garcia Ramírez
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