ANUNCI
De l' Ajuntament de Montcada i Reixac pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. 15/2021-COSS)
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Montcada i Reixac.
b) Número d’identificació: 812520002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Compres
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 15/2021-COSS
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Montcada i Reixac.
b) Domicili: Av. de la Unitat, 6
c) Localitat i codi postal: Montcada i Reixac CP: 08110
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 935726474.
f) Adreça electrònica: contractacio@montcada.org.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: serveis auxiliars de cultura en equipaments i activitats culturals de
Montcada i Reixac
b) Admissió de pròrroga: de forma expressa, per dos períodes d’un any cadascun, sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
c) Divisió en lots i número de lots: El contracte es divideix en els lots següents:
Lot 1: Servei auxiliar d'informació als espais escènics municipals.
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, al museu municipal i a les aules
d'estudi de les biblioteques.
d) Lloc d'execució: Montcada i Reixac (Barcelona)
e) Termini d'execució: dos anys
f) Codi CPV: 92000000-1 serveis d’esbarjo, culturals i esportius / 98341130-5 serveis de
consergeria
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: anticipada
c) Procediment: obert
5.- Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 86.320,64 euros, més 18.127,33 euros en concepte d’IVA,
corresponent als dos anys de durada ordinària del contracte.
b) Valor estimat del contracte: 207.169,54 euros.

6.- Garanties
Definitiva: En el cas del lot 1, la garantia definitiva serà del 5 per 100 del preu final ofertat pel
licitador que hagi presentat la millor oferta, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
En el cas del lot 2, la garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més
avantatjosa, serà del 5 per 100 del pressupost base de licitació.
7.- Criteris d’adjudicació: establerts a la clàusula 14a del plec de clàusules administratives
particulars que regeix la licitació.
8.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 3 de gener de 2022, inclòs.
b) Documentació que cal presentar: establerta a la clàusula 8a del plec de clàusules
administratives particulars que regeix la licitació.
c) Presentació d’ofertes: Electrònica:
9.- Obertura de proposicions
a) Lloc: l’acte d’obertura serà virtual
b) Data: 18 de gener de 2022
c) Hora: 11:00 hores del matí
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
Montcada i Reixac,

