ANUNCI Del Consell Comarcal del Moianès pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 662/2019)
1- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Moianès.
b) Número d’identificació: 8104240003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Moianès
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Públics
e) Número d'expedient: 662/2019
2- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Moianès.
b) Domicili: carrer de les Joies, 11-13
c) Localitat i codi postal: Moià CP: 08180.
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 938208000.
f) Adreça electrònica: ccmn.consell@ccmoianes.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://seu-e.cat/web/ccmoianes/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-isubvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 28.10.2019 a les 14:30.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres laborables de 9:00h a 14:30h.
3- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d’assistència tècnica per a l’Elaboració d’un Pla
d’Actuació Territorial del Moianès.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: No
d) Lloc d'execució: Moianès
e) Termini d'execució: El termini màxim de lliurament dels treballs objecte del contracte
serà el 30 d’octubre de 2020, o com a màxim 1 any des de la data de formalització del
contracte.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 71356200-0
4- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient Serveis
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert simplificat sumari
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.

5- Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 26.620,00 € (IVA inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 22.000,00 € (IVA exclòs).
6- Admissió de variants: No
7- Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
8- Requisits específics del contractista: Clàusula 8a del Plec de Clàusules
Administratives (PCAP).
9- Criteris d’adjudicació: Clàusula 10a del PCAP
10- Condicions especials per l’execució del contracte: Clàusula 18a del PCAP
11- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28.10.2019 a les 19:00h.
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 9a del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&keyword=moian&idCap=22347693&ambit=
12- Obertura de proposicions
a) Atès que pel procediment electrònic utilitzat queda garantit que l’obertura de les
proposicions no es realitzarà fins que hagi finalitzat el termini per a al seva
presentació, no es celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes.
b) La valoració de les ofertes és realitzarà pels tècnics de l’Àrea de planificació,
estratègia territorial i comunicació del Consell Comarcal.
13- Despeses d'anunci: No hi ha despeses d’anunci.
14- Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: L'Ordre Jurisdiccional ContenciósAdministratiu
b) Adreça: Barcelona
c) Termini per presentar recurs: Article 27.1 de la LCSP.
Moià, a 11 d’octubre de 2019
El president,
Ramon Vilar
Camprubi - DNI
39340739K (SIG)
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