ANUNCI
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de Sant Just Desvern
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació i assessorament jurídic
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Ens local territorial
e) Número d'expedient: SEC 2019 58

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Prestació servei de gestió i resolució d’incidències en l’àmbit
de les tecnologies de la informació i les comunicacions (Servei suport TIC)
b) Lloc d'execució: Sant Just Desvern
c) Termini d'execució: quatre (4) anys
d) Admissió de pròrroga: Sí
e) Divisió en lots: No
f) Establiment d’una acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV 50324000-2
h) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica subhasta electrònica: No
5. Pressupost licitació i valor estimat del contracte
a) Pressupost de licitació: 70.000 euros més 14.700 euros d’IVA
b) Valor estimat del contracte: 87.500 euros, IVA exclòs
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6. Admissió de variants: No
7. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com

Codi Validació: D58360187872DA5C1E58034010EE70FE590ED5D6 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Just Desvern
b) Domicili: Plaça Verdaguer núm. 2
c) Localitat i codi postal: 08960 Sant Just Desvern
d) Telèfon: 93 4804800
e) Codi NUTS: ES511
f) Adreça electrònica: contractació@santjust.cat
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.santjust.cat
h) Data límit d'obtenció de la documentació i informació: fins el darrer dia de
presentació de proposicions.

8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No.
b) Solvència: L’especificada al plec de clàusules administratives particulars: clàusula
1.12
9. Criteris d’adjudicació
Els especificats al plec de clàusules administratives particulars: clàusula 1.15
10. Condicions particulars per l’execució del contracte.
Les especificades al plec de clàusules administratives particulars: clàusula 2.1
11. Tramesa de l’anunci al DOUE: No
12. ACP aplicable al contracte: No

14. Obertura de proposicions:
Obertura electrònica mitjançant l’eina “Sobre Digital” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
15. Despeses d’anunci: No es preveuen despeses per aquest concepte.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
17. Recurs especial en matèria de contractació: No
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
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13. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació:15 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci de
licitació
b) Documentació que cal presentar: DOS (2) sobres en els termes descrits en la clàusula
1.11 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes: electrònica. Les sol·licituds de participació i les proposicions
es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible clicant sobre la paraula Perfil del
contractant, en les condicions establertes en la clàusula 1.11 del plec de clàusules
administratives particulars.
d) S’accepta la facturació electrònica: Si

