Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Servei de Contractació

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE

1. ENTITAT ADJUDICADORA I OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
a) Organisme: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
b) Obtenció documentació i d’informació:
1. Dependència: Servei de Contractació. Per obtenir còpia del plec administratiu
i del plec tècnic i per informació sobre la tramitació del procediment es farà
mitjançant el perfil de contractant en la web municipal www.gramenet.cat
2. Domicili: Plaça Vila, 1
3. Localitat i codi postal: 08921-Santa Coloma de Gramenet.
4. Informació
plec
administratiu:
fernandezvl@gramenet.cat
i
serveicontractacio@gramenet.cat
5. Informació plec tècnic: llauradoan@gramenet.cat

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Tipus: Serveis
b) Núm. Expedient: 2021-SE-OH11
c) Descripció de l’objecte: Serveis d’allotjament per a situacions d’emergència, amb
l’objecte de prestar un servei d’intermediació i gestió d’atenció i cobertura de les
necessitats d’allotjament i manutenció per donar resposta a situacions d’urgència
i/o emergència social que requereixin la pernoctació d’una persona i/o unitat
familiar sense recursos, en places hoteleres ubicades dins del municipi o properes
de fàcil accés mitjançant transport públic.
d) Divisió en lots: No.
e) CPV: 63510000-7
f) Termini d’execució: 1 any, amb possibilitat de pròrroga per 1 any més.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT:
a) Tramitació: Urgència .
b) Procediment: Obert harmonitzat.
c) Criteris d’adjudicació:
Núm.
1
2
3

Criteri
Oferta econòmica
Criteri de qualitat. Atenció en llengües addicionals
Criteri de qualitat. Major reducció del temps de
resposta

Punts
70
20

Valoració
Fórmula
Automàtic

10

Automàtic

4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC):
Pressupost estimat de licitació: 825.700,00 € més IVA (21%). Sistema de determinació del
preu: Preus unitaris.
VEC: 1.816.540,00 €.

5. GARANTIES
Garantia definitiva: 5% del pressupost de licitació, sense IVA.

6. DATA LÍMIT OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ: fins a 5 dies hàbils
anteriors a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Habilitació: No
b) Classificació: No s’aplica
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c) Solvència econòmica i financera: Acreditar una xifra de volum igual o superior a
800.000,00 €, IVA exclòs, referit al millor exercici dels 3 últims disponibles. En cas que
la constitució de l’empresa o l’inici d’activitats sigui inferior a 1 any comptat des de la
data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional a
aquest període.
d) Solvència tècnica o professional: Haver executat 3 contractes similars, entre la data
de publicació de la convocatòria i l’equivalent del 3è any anterior, que sumin en la seva
totalitat com a mínim la meitat del pressupost de licitació, IVA exclòs.

8. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS AL CONTRACTE: No. En el seu cas, el
contractista haurà d’adscriure els mitjans personals i materials establerts al PPT.

9. SUBCONTRACTACIÓ: SI. L’empresa adjudicatària podrà subcontractar amb tercers la
realització de la prestació, tot complint el que s’estableix als articles 215 i 216 de la LCSP.
Si es subcontracta més del 50% a una mateixa empresa, cal que el subcontractista tingui la
mateixa solvència que el contractista principal, proporcional en quan a l’import
subcontractat.

10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: Veure clàusula 24 del plec administratiu i
apartat Q del quadre resum.

11. PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la
remissió al DOUE de l’anunci de licitació fins les 13:00 h. En el perfil del contractant es
fixarà i el dia final de presentació d’ofertes.
b) Documentació a presentar: Veure clàusula 9 del PCAP i apartat I del QR.
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica (Sobre digital)

12. OBERTURA DE LES OFERTES
En la web municipal, en el perfil del contractant, es fixarà la data i el lloc de l’acte públic de
la mesa de contractació d’obertura del sobre B.

Santa Coloma de Gramenet,

La Cap del Servei de Contractació
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