ANUNCI DE LICITACIÓ
Relatiu a la contractació del Serveis d’assessorament fiscal, tributari, laboral i mercantil de
Reactivació Badalona SA, (REBASA d’ara en endavant) domiciliat al carrer Marcus Porcius, núm1,
Polìgon Les Guixeres, 08915, a Badalona de REBASA , amb codi d’expedient ACO66-20.
1. Entitat adjudicadora:
a. Organisme: Reactivació Badalona SA, (REBASA)
b. Número d’identificació: A58184748
c. Dependència que tramita l'expedient: Departament d’Administració de
REBASA.
d. Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública.
e. Número d'expedient de contractació: ACO66-20
2. Obtenció de la documentació i informació:
a. Entitat: REBASA.
b. Domicili: Marcus Porcius, núm1, Polìgon Les Guixeres, 08915.
c. Localitat i codi postal: Badalona. 08915.
e. Telèfon: 93.464.80.00
f. Adreça electrònica: contractacio@bcin.cat
g. Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/rebasa
3. Objecte del contracte:
a. Descripció de l'objecte: Serveis d’assessorament fiscal, tributari, laboral i mercantil de
Reactivació Badalona SA.
b. Durada inicial del contracte: • Els contractes que se’n derivin de cada Lot tindran una
durada inicial d’un any (1), amb la possibilitat d’aprovar-se fins a 4 pròrrogues més
d’una durada d’un (1) any més.
c. Divisió en lots: Si:
•

Lot número 1: Assessorament fiscal i tributari.

•

Lot número 2: Assessorament laboral.

 Lot número 3: Assessorament mercantil.
d. Lloc d’execució: Badalona
e. Codi CPV:
79241110-0
Servei de gestió de nòmines.
79414000-9
79220000-2
79221000-9
79222000-6

Servei de consultoria de RRHH
Servei fiscals
Servei assessorament tributari
Serveis de preparació de declaracions d’impostos

4. Tramitació i procediment:
a. Tipus d’expedient: Servei.
b. Tramitació: ordinària.
c. Procediment: obert
d. Acord marc: No.
e. S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Dades econòmiques:
a. Pressupost base de licitació: 12.487,20€, inclòs IVA
(21%).
b. Valor estimat del contracte (pressupost base de licitació + possibles modificacions
+ possibles pròrrogues): 59.340,00 €(IVA no inclòs).

6. Admissió de variants: No.
7. Garanties: no es requereix garantia provisional. Es requereix definitiva.
8. Requisits específics del contractista:
a. Classificació: No es requereix.
b. Capacitat: veure clàusula 10 del PCAP i apartat J del quadre de característiques del
contracte (Annex A PCAP).
c. Solvència: Veure QC.
9. Criteris d’adjudicació: veure apartat M del quadre de característiques del contracte
(Annex A PCAP).
10. Condicions especials d’execució del contracte: El contractista haurà de complir les
següents condicions especials d’execució del contracte:
-

El contractista estarà obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea
en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf
de l’apartat 1 de l’article 202.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de conformitat
amb el que disposa la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
11. Presentació de les ofertes
a. Data i hora límit de presentació: 02/11/2020 a les 12:00h.
b. Documentació a presentar: Sobre únic.
c. Presentació d’ofertes: electrònica, mitjançant l’eina Sobre Digital segons les
instruccions indicades a la clàusula 9.3 PCAP.
d. S’accepta la facturació electrònica: NO.
15. Obertura de proposicions:


Obertura sobre únic en acte no presencial:
- Dia i hora: 06/11/2020 a les 12:00h.

16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea: NO.
Badalona, 20 d’octubre de 2020.

