Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión
Europea - NextGenerationEU
ÀREA DE SERVEIS GENRALS
EXP.: 3/2022/CSERV

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
1.-

Poder adjudicador
a) Nom: Ajuntament de Viladecans.
b) Número d’identificació (CIF): P-0830200B
c) Direcció: c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans (Barcelona)
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936 351 800
f)
Fax: 936 37 41 40.
g) Adreça d’Internet de l’entitat: www.viladecans.cat
h) Perfil del contractant: accessible des de www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil del Contractant) o
directament des de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans)
i)
Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
j)
Principal activitat del poder adjudicador: serveis públics generals
k) Central de compres o qualsevol altra forma de contractació conjunta: No.
l)
Dependència que tramita l’expedient:
i.
Àrea de Serveis Generals (Departament de Compra Pública).
ii.
Direcció: C/ de les Sitges, núm. 6 2a. planta.
iii. Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
iv. Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
m) Expedient núm.: GM/ASG/Contractació/2022/02 – (3/2022/CSERV)

2.-

Objecte del contracte
a) Objecte del contracte: serveis d’assistència tècnica per a la revisió i actualització de l’Agenda Urbana Local i
el Marc Estratègic de la Ciutat que durà a terme l’Oficina del Futur de la Ciutat-Viladecans 2030, amb criteris
socials i mesures de contractació pública sostenibles
b) Codi CPV: 72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes.
c) Lloc d’entrega: Viladecans (08840) Barcelona (CODI NUTS: ES511)

3.-

Adjudicació i formalització del contracte:
a) Tipus de procediment: Obert simplificat
b) Quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions obtingudes pel licitador en els criteris d’adjudicació:
Licitadors

RAONS PÚBLIQUES, SCCL
MULTICRITERI – MCRIT, AIE (AGRUPACIÓ INTERÉS
ECONÒMIC)

PUNTUACIÓ
CRITERIS
SUBJECTIUS
26
40

PUNTUACIÓ
CRITERIS
OBJECTIUS

PUNTUACIÓ
TOTAL

43,47

69,47

51

91

*Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans adoptat en data 4 de maig de 2022 es va
acordar EXCLOURE de la licitació a l’empresa GEOCYL CONSULTORÍA, SL, per no haver assolit el llindar mínim
de puntuació establert en el plec de clàusules administratives particulars (22,5 punts) per poder passar a la segona
fase de valoració de les ofertes.
c)
d)

Data d’adjudicació del contracte: 4 de maig de 2022.
Nombre d’ofertes rebudes: 3
i.
Número d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin micro, petites i mitjanes empreses: 3
ii.
Nombre d’ofertes rebudes d’un altre Estat Membre o d’un tercer país: 0.
iii. Nombre d’ofertes rebudes per via electrònica: 3
e) Valor de l’oferta seleccionada (import d’adjudicació per un període d’execució de 2 anys): 96.529,00 € (inclòs
l’IVA, el benefici industrial i les despeses generals), d’acord amb el següent detall:
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Import

IVA (21%)

(IVA exclòs)

f)

g)
h)
i)
4.-

5.-

Import Total
(IVA inclòs)

1r Any

52.338,02 €

10.990,98 €

63.329,00 €

2n Any

27.438,02 €

5.761,98 €

33.200,00 €

Total

79.776,03 €

16.752,97 €

96.529,00 €

Adjudicatari: MULTICRITERI – MCRIT, AIE (AGRUPACIÓ INTERÉS ECONÒMIC)
i.
NIF: V-67.163.576
ii.
Direcció: C/ Salvador Espriu, núm. 83, local 4 (Barcelona – 08005).
iii. Codi NUTS: ES511
iv. Telèfon: 932250313
v. Fax: vi. Direcció electrònica: ulied@mcrit.com
vii. Adreça d’internet: viii. És una petita o mitjana empresa? Sí, petita empresa
ix. És una agrupació d’empreses? No.
Valor i proporció dels contractes que pretengui subcontractar a tercers: no es preveu
Òrgan de contractació que ha adjudicat el contracte: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
Data de formalització del contracte: 27 de maig de 2022.

Recurs:
a) Clàusula general 1.6.1. del plec de clàusules administratives particulars.
b) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del sector Públic.
c) Adreça: C. del Foc, núm. 57. 08038 Barcelona.
d) Termini per presentar el recurs: 10 dies naturals de conformitat amb l’article 58 del Reial Decret Llei 36/2020,
que es compten en funció de l’acte impugnat.

Altra informació:
a)
El contracte està finança parcialment per la Unió Europea, Nextgeneration EU.
b) Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: No procedeix.
c) ACP (Acord sobre Contractació Pública) aplicable al contracte: No.
d) Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Viladecans, en la data de signatura electrònica

