Exp. Núm.: CS/2021036
GES-2538/2021
ANUNCI
1.- Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova del Camí
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1.- Dependència: Contractació
2.- Domicili: Plaça del Castell, 1
3.- Localitat i codi postal: Vilanova del Camí, 08788
4.- Telèfon: 938054422
5.- Correu electrònic: vnvc.contractacio@vilanovadelcami.cat
6.- Adreça d’internet del perfil del contractant: El perfil del contractant es troba
a la PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. Es pot accedir a la plataforma a través de la
pàgina Web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. (perfil del contractant):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vilanova/customProf

2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Servei de so i il·luminació dels actes de l’Ajuntament i la prestació del
servei d’un tècnic qualificat per a la cobertura i gestió dels actes que es realitzin a
Can Papasseit o als llocs assenyalats com a espai d’activitat municipal.
c) Divisió per lots i número de lots/número d’unitats: No
d) Termini d’execució: 1 any
e) Admissió de pròrroga: 1 any
f) Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008): 51313000-9 Serveis
d’instal·lació d’equips de so
3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: NO
d) Criteris d’adjudicació: Segons la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars
4.- Valor estimat del contracte: 189.000,00 euros IVA exclòs.
5.- Pressupost base de licitació
1. El pressupost base de licitació, és de 108.900,00 euros/any IVA inclòs.
Les ofertes que presentin els licitadors no podran superar aquestes quantitats.
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d) Número d’expedient: CS/2021036

6.- Garanties exigides
Garantia provisional
De conformitat amb l’article 106 de la LCSP, no procedeix la constitució de garantia
provisional.
Garantia definitiva
De conformitat amb el que disposa l’article 107 de la LCSP, la quantia de la garantia
definitiva serà l’equivalent al 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el
Valor Afegit.
7.- Criteris específics del contractista
1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència
que es detallen en els plecs.
8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la data de la
publicació d’anunci en el Perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
c) Admissió de variants, si escau: Segons clàusula 6 del plec de clàusules
administratives particulars.
9.- Obertura d’ofertes:
Segons clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars.

L’Alcaldessa Accidental
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Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge

