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ANUNCI
Licitació contracte privat per a la formalització d´un préstec a llarg termini per al
finançament de les inversions previstes en el pressupost de 2022

ENTITAT ADJUDICADORA: AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
OBJECTE DEL CONTRACTE:
Contractació d´una operació de préstec a llarg termini, per un import de 480.000,00
euros, que tindrà caràcter de finançament afectat a diverses operacions incloses a
l´annex d´inversions del pressupost general de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses per a l´exercici 2022.
Durada del contracte: 10 anys + 2 anys de carència. No susceptible de pròrroga.
No susceptible de ser dividit en lots.
Codi CPV: 66113000-5

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D´ADJUDICACIÓ
Tipus d´expedient: Contracte privat de serveis bancaris.
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Acord Marc: No
Tramitació electrònica: No
Subhasta electrònica: No
Inscripció al RELI o ROLECE: No obligatòria per a participar en aquesta licitació
PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ i VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
El valor estimat del contracte és de 480.000,00 euros (exempt d´IVA).
El pressupost base de licitació és de 480.000,00 euros (exempt d´IVA).
Aquests imports corresponen a l´import del crèdit que es contracta.
GARANTIES: No
OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
A l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a la Plaça Major, número 3, en horari
d´oficines de dilluns a divendres, a través d´un correu electrònic a l´adreça següent:
secretaria@santjoandelesabadesses.cat
També es pot obtenir tota la informació al Perfil de Contractant de l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses a l´adreça següent:
https://www.santjoandelesabadesses.cat/index.php/perfil-del-contractant
PRESENTACIÓ D´OFERTES
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Els licitadors podran presentar les seves ofertes al Registre General de l´Ajuntament
des del dia següent a la publicació de l´anunci al seu Perfil de contractant i fins a les
14:00 hores del dia 18 de maig de 2022.
No serà admesa la documentació si es rebuda amb posterioritat a la data límit de
presentació de proposicions.
Si la documentació es presenta per correu o en una altra administració pública, el
licitador haurà de justificar la data de l´enviament a l´oficina de correus o presentació en
el registre pertinent i anunciar mitjançant un correu electrònic a l´adreça:
secretaria@santjoandelesabadesses.cat l´enviament de l´oferta.
La presentació de la documentació s´ha d´efectuar de conformitat amb el que estableix
la clàusula setena del plec de clàusules administratives i tècniques que regeix aquest
contracte.
CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L´ADJUDICACIÓ:
Únic criteri: Menor preu ofert pels licitadors, complint els criteris de la Resolució de 5
d´abril de 2022 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d´endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
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El cost total màxim serà el límit del preu pel qual es pugui adjudicar l´operació.
Les ofertes hauran de referir-se sempre al cost total màxim de l´operació i, si s´escau,
proposaran la rebaixa d´algun punt bàsic. Concretant-se aquesta aplicació en un valor
TAE i detallant-se la seva composició per a futures revisions de tipus d´interès.
La millor oferta serà aquella que presenti la major rebaixa de punts bàsics respecte del
cost total màxim i per tant, menys valor TAE.
OBERTURA DE LES OFERTES
L´obertura de sobres es realitzarà per part de la Mesa de contractació el dia 23 de maig
de 2022, a les 11:00 hores.
L´alcalde,

Ramon Roqué i Riu
Sant Joan de les Abadesses, a la data de la signatura electrònica.

