ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI DE SEGURETAT I CIVISME
Expedient núm.: CO201911
JAQ/MM

1.

ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI DE
CONTRACTES 9/2017.

Procediment obert simplificat
Contracte de serveis anomenat: “Servei de defensa i assistència jurídica, dins de l’àmbit penal,
dels agents de la Policia Municipal”
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça d’internet del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCa
p=28279948
Òrgan de contractació: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió territorial, Desenvolupament
urbà, Seguretat i civisme
Adreça de l’òrgan de contractació: Pl. Sant roc, 1 (08201 Sabadell)

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Seguretat i civisme (Policia Municipal)
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Montserrat Martínez Oró
Telèfon: 937453310
Fax: 937453269
Adreça de correu electrònic: CONTRACTACIO_PM@AJSABADELL.CAT

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: serveis
Tramitació: ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent:
Procediment: Obert simplificat
Data d’aprovació de la licitació: 24 de setembre de 2019
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea:
Contracte reservat:

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a)

b)
c)
d)

Descripció de l’objecte: Servei de defensa penal en totes les fases processals que s’originin
arrel de la incoació d’actuacions judicials de caràcter penal, en les quals es vegi implicat un
agent de la Policia Municipal de Sabadell, ja sigui en qualitat de perjudicat, investigat o
encausat, com a conseqüència de la seva actuació professional, i donarà servei als supòsits
de denúncies falses contra agents.
Codi CPV: 79110000-8 Serveis d’assessoria i representació jurídica
Codi NUTS: ES511
Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)
c)

Divisió en lots: No
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
Descripció del lot i CPV de cada lot:

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Possibilitat de presentar-se a un o més lots:
Limitació per l’adjudicació de lots:
S’admet reserva de lots:
Lots reservats a centres Especials de Treball:
Lots reservats a empreses de inserció:
Lots reservats a altres organitzacions:

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: NO
Elements:
Condicions:

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO
Durada prevista:
Justificació durada superior a 4 anys si s’escau:
Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix:
Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc:

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 81.818,18 euros
Import de licitació (IVA inclòs): 90.000,00 euros

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: 4 anys
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat:
Inici previst: 2 de novembre de 2019
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: No

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: NO
Garantia definitiva: SI (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs)
Justificació exigència en cas de contractes reservats:

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
a)
b)
c)
d)

Solvència econòmica i financera: 30.681,82 euros
Solvència tècnica: 14.318,18 euros
Classificació: -Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: Llei Orgànica 6/1985, de 6 de juliol, del poder judicial.

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a)
b)
c)

Veure Quadre Resum del contracte (annex I del PCAP)
Forma d’avaluació: Veure Quadre Resum del contracte (annex I del PCAP)
Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure Quadre Resum del contracte (annex
I del PCAP)

13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a)

b)

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació en
el Perfil del Contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya
Lloc de presentació presencial: Carrer de Pau Claris, 100 (08205 Sabadell)

c)
d)
e)
f)

S’admet presentació electrònica: NO
S’utilitzen comandes electròniques: NO
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Òrgan competent en els procediments de recurs:
El contracte es susceptible de recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic.
Recurs d’alçada, davant de l’òrgan de contractació, contra el actes de la Mesa de contractació
Termini de presentació del recurs:
Recurs especial en matèria de contractació: 15 dies hàbils
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei de Seguretat i Civisme
Telèfon: 93 745 33 10
Fax: 93 745 32 69
Adreça de correu electrònic: CONTRACTACIO_PM@AJSABADELL.CAT

15.- PUBLICITAT
Perfil del contractant
16.- ALTRES INFORMACIONS

El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió territorial, Desenvolupament urbà, Seguretat i civisme

Jesús Rodríguez Padilla
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