ANUNCI
De Ajuntament de Salt pel qual es fa pública la licitació del contracte de serveis de
mediació i monitoratge del programa «Juguem?».
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Salt.
b) Número d’identificació: 1715570005.
c) Dependència que tramita l'expedient: Integració i Convivència
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2018F035000018
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Salt.
b) Domicili: Plaça President Lluís Companys, 1
c) Localitat i codi postal: Salt CP: 17190.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972249191
f) Adreça electrònica: JOAQUIM.SASTRE@salt.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/eina.gestio/i
ndex-intern.html
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de serveis de mediació i monitoratge del programa
«Juguem?» de l’Ajuntament de Salt.
b) Durada del contracte: 1 any
c) Admissió de pròrroga: Si (1 any).
d) Divisió en lots: No
e) Lloc d'execució: Salt
.
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
Codi CPV: 79540000 Servei de mediadors interculturals
92000000 Servei de monitoratge.
f) Codi NUTS: ES512
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contracte de serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
5.- Pressupost de licitació (iva)
a)Pressupost de licitació: 38.175,84 euros sense IVA
b)Pressupost total de licitació IVA inclòs: 46.192,76 (IVA 21%)
c)Valor estimat del contracte: 91.622,01 euros sense IVA

6.- Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% sobre el preu d’adjudicació.

7.- Condicions particulars per l’execució del contracte:
L’empresa ha d’acreditar obligatòriament que disposa d’alguna mesura de conciliació del
treball i vida familiar dels seus empleats.
També és condició especial d'execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores
mínima adscrita a l'execució del contracte i descrita als plecs, sense que procedeixi
suspendre o extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o
extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o d'acomiadaments
disciplinaris.
8.- Criteris d’adjudicació
Criteris amb judici de valor (25 punts):
Projecte tècnic, màxim 25 punts
Criteris avaluables automàticament amb fòrmula (75 punts):
Millora en l’import màxim de la base de licitació, màxim 20 punts
Millora en formació continua, màxim 35 punts
Millora possessió titulació superior a l’exigida, màxim 20 punts
9.- Presentació de les ofertes
a)Data límit de presentació: 27 de febrer de 2019
b)Hora: 14.00 hores
c)Documentació que cal presentar: La que s’estableix a la clàusula 1.10 del plec de
clàusules administratives particulars
d)Presentació d’ofertes:
d.1)Presentació presencial: No
d.2)Presentació electrònica: Si, sobre digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant indicat en la
clàusula 1.8 dels Plecs de Clàusules administratives particulars
e)S’accepta la facturació electrònica: si
f)S’utilitza el pagament electrònic: si
g)Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions):no
10.- Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Salt.
b) Lloc: Casa de la Vila (Sala Blanca), Pl. President Lluís Companys, 1, SALT
c) Data: 8 de març de 2019
d) Hora: 11h
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Acte públic
L’Alcalde,

