ANUNCI

La Junta de la Mancomunitat, celebrada el 30 d’abril de 2019, va aprovar l’inici de la licitació
del contracte del servei de gestió del programa d’activitats culturals als centres educatius
dels municipis que conformen la Mancomunitat Intermunicipal de La Vall del Tenes, per al
curs escolar 2019-2020, per un import de 100.646,25€ (IVA exclòs) i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regular la contractació de l’esmentat servei.
En el mateix acord es va aprovar la convocatòria simultània de la licitació de l’esmentat
servei, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars.
1. Definició objecte del contracte:
És objecte del present Plec la contractació, promoguda per la Mancomunitat Intermunicipal
de la Vall del Tenes, del contracte administratiu del servei de gestió del programa d’activitats
culturals als centres educatius dels municipis que conformen la Mancomunitat Intermunicipal
de La Vall del Tenes, per al curs escolar 2019-2020.
CODI CPV: 79952100-3 (serveis d’esdeveniments culturals)
2. Termini d’execució:
El contracte tindrà un termini màxim d’execució d’1 any.
3. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
La contractació, que es tramitarà de forma urgent, no està subjecta a regulació
harmonitzada es durà a terme mitjançant: Procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145 i
156 a 158 de la LCSP.
4. El Pressupost de licitació.
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 100.646,25€
(IVA exclòs).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al
Plec de Clàusules Administratives Generals.
L’IVA que correspon aplicar és el 10% i ascendeix a la quantitat de 10.064,62€.
El pressupost total, amb l’IVA inclòs és de 110.710,87€.
5. Garantia definitiva.
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l’article 108.1 de la LCSP.
6. Obtenció de la documentació:
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El Plec de clàusules administratives particulars es pot consultar al perfil del contractant,
accessible a través de la pàgina web de la Mancomunitat.
7. Termini de presentació d’ofertes:
Termini de presentació d’ofertes serà vuit dies naturals a comptar a partir de la publicació en
el Perfil del contractant.
8. Documentació a presentar:
L’especificada a la clàusula 1.9 del Plec de clàusules administratives particulars.
9. Lloc de presentació:
La documentació es presentarà en sobre digital, a través del portal de contractació pública a
l’enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat .
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