Exp DD 2019/076 - 2019/090 (226/2019/48)
ANUNCI
En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 15 d’octubre de 2019, es va aprovar la
declaració de desert de la licitació del servei d’educació per la Pau, per a desenvolupar l’activitat
educativa i participativa del programa «Granollers, Vila Oberta a la Pau 2020, i es va aprovar l’inici d’una
nova licitació, així com els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que
han de regir la tramitació d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, d’acord amb allò previst als articles 17, 117, 135 i 156 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1. Objecte del contracte:
« Prestació dels serveis d’organització o entitat amb experiència en el disseny i execució de
propostes pedagògiques relacionades amb l’educació per la pau, la justícia global i els drets humans
dins del programa «Granollers, vila oberta a la pau 2020» d’acord amb el plec de prescripcions
tècniques que els regulen»
2.

CPV: 79952100-3 «Servicios de organización de eventos culturales»

3.

Pressupost base de licitació: el pressupost màxim de licitació és de 19.360,00€, IVA inclòs,
amb el desglossament següent:
16.000,00 €, pressupost net
3.360,00 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %amb aplicació
al codi pressupostari J1320/32720/22609 “Activitats CCP”.

El valor estimat (VE) del contracte és de 19.200,00€ sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou
l’import total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles modificats, entre d’altres conceptes,
tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
PERIODE EXECUTIU (6 mesos) 16.000,00 €
20% MODIFICACIO S/PERIODE EXECUTIU 3.200,00 €
4.

Garanties de la contractació: El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa
haurà de constituir una garantia definitiva del 5% del preu ofertat, exclòs l’IVA, en el termini de
10 dies hàbils següents a comptar des del requeriment de l'òrgan de contractació. En el cas que
es fixin en el contracte preus unitaris la quantia de la garantia definitiva es fixarà a partir del preu
de licitació.
Garantia complementaria: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués
presumit inicialment com a oferta amb valor anormals o desproporcionats, s'exigirà una garantia
complementaria del 5% de l'import d'adjudicació (preu licitació en cas de preus unitaris), assolint
una garantia total de un 10% de l'import d'adjudicació.

5.

Durada del contracte: La durada del contracte en període executiu serà de 6 mesos, a partir de
l’1 de gener de 2020 o des de la data de formalització si aquestes és posterior sense possibilitat

de pròrroga. En tot cas, la data de començament dels treballs serà posterior a la de la signatura
del document de formalització del contracte.
6.

Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques
particulars d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de
l'Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins
el període de presentació de proposicions i a la plataforma de contractació pública electrònica
PIXELWARE.

7.

Presentació de pliques. Els licitadors presentaran TRES sobres virtuals per mitjans electrònics
a través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que no es
presentin per mitjans electrònics seran excloses.
El termini de presentació de pliques finalitza el dia 4 de novembre de 2019 a les 14:00 hores.

8.

Obertura de pliques: L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica i no
seran publiques, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el
moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació.

9.

Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la millor oferta, es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec
de clàusules administratives particulars.

10. Condicions especials d'execució: Les establertes en la clàusula XI del plec de clàusules

administratives particulars.
11. Solvència

econòmica i tècnica: Les establertes a la clàusula III.2 del plec de clàusules
administratives particulars.

12. Variants: No s’admeten.
13. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la

seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.

La directora del Servei de Contractació i Compres
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