ANUNCI
Exp. X2022000636
Ref. Secretaria – mgr

De l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà pel qual es fa pública la licitació, per
procediment obert, del contracte de servei de recepció i atenció al públic dins la
residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu, mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació.
1 Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de La Bisbal d’Empordà.
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Gent Gran.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Obtenció dels plecs i altra documentació.

Adreça del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=bisbal&reqCode=viewDetail&idCap=3314913
e) Informació: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – Secretaria, Pl. Castell, 10,
17100 La Bisbal d’Empordà, Telèfon: 972.64.09.75, Correu electrònic:
secretaria@labisbal.cat
f) Número d’expedient: X2022000636
2 Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de serveis.
b) Objecte: la prestació del servei de recepció i atenció al públic consistent en el
control d’accés i atenció telefònica a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo
Feliu.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: La Bisbal d’Empordà.
e) Durada: Es preveu que sigui de 2 anys, a comptar de la signatura del contracte,
amb previsió del 13 de juny de 2022.
f) Admissió de pròrroga: Sí, es podran realitzar dues pròrrogues de forma anual
fins a un màxim de dos anys més, previ acord exprés de la Corporació i d’acord
amb l’oferta presentada.
g) CPV:


79992000-4 Serveis de recepció.
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3 Tramitació de l’expedient
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus contracte: contracte de serveis.
Tramitació: Ordinària.
Tramitació anticipada: No.
Procediment: Obert.
Regulació Harmonitzada: No.
Inscripció en el RELI: no obligatòria.
g) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben
detallats en el quadre de característiques del PCAP (12) i a la clàusula 23 del
PCAP. S’estableix una pluralitat de criteris.
4 Valor Estimat del Contracte i pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte (VEC), és de de 178.174,64€.
Període Inicial ( IVA)
Primera Pròrroga
Segona Pròrroga
Modificació del contracte
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

84.903,14 €
42.393,50 €
42.393,50 €
8.484,51 €
178.174,64 €

El pressupost base de licitació, és de 93.393,45,94€
5 Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% del preu del contracte (IVA exempt).
c) Complementaria: No
6) Requisits del contractista
Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per un dels mitjans següents:
a) Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals
amb un valor mínim de 300.000€. Aquest requisit s’entén complert per
l’empresa licitadora o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança
exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils des
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de la recepció del requeriment.
b) El volum anual de negocis del licitador referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos sigui amb d’un valor mínim d’una vegada i
mitja el valor estimat del contracte de 264.589,33€.
Solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima
s’acreditarà, d’acord amb el mitjà següent:


Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres
últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat. Concretament, s’haurà d’acreditar un o més contractes de serveis
similars als de l’objecte d’aquest. D’acord a l’article 90.1 a) s’entendran com
a serveis similars als de l’objecte d’aquest contracte aquells treballs o serveis
que comparteixin els quatre primers dígits del codi CPV 79992000-4 “Serveis
de recepció”.
Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.

Classificació
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar alternativament, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial
especificada a continuació o una de superior:
Grup: L
Subgrup: 1
Categoria: 2

7 Presentació ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a través de l’eina “sobre digital”, a
comptar de la data de la publicació en el Perfil del contractant.
b) Lloc de presentació: Plataforma de serveis de contractació pública de
Catalunya:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=bisbal&reqCode=viewDetail&idCap=3314913
c) No s’admeten variants
d) Documentació que cal presentar: Veure PCAP
8) Obertura de proposicions:
a) Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
b) Lloc: Pl. Castell, 10 La Bisbal d’Empordà
c) Data i hora: Veure publicació plataforma contractació
*Document data i signat electrònicament
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