ANUNCI
De l’Ajuntament de Sentmenat pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis
(expedient 102/2021)
Per acord de Junta de Govern Local de data de 12 maig de 2021 s’ha aprovat convocar
licitació mitjançant procediment obert per a la contractació del servei d’intervenció
socioeducativa no residencial i del servei psicològic de serveis socials bàsics de
l’Ajuntament de Sentmenat.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sentmenat.
b) Número d’identificació: 826710007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sentmenat
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 102/2021

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contracte del servei d’intervenció socioeducativa no residencial
i del servei psicològic de serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Sentmenat
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots i número de lots: No
d) Termini d'execució: dos anys.
e) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
f) Codi CPV: 98000000-3 i 85000000-9
g) Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació i valor estimat del contracte:
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-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sentmenat.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1
c) Localitat i codi postal: Sentmenat CP: 08181.
d) Codi NUTS: ES511 Barcelona
e) Telèfon: 937153030.
f) Adreça electrònica: secretaria@sentmenat.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=10112229
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres feiners de 9 a 14 h.

a) Pressupost de licitació: 80.733,40 euros (IVA inclòs) desglossat en els conceptes
següents: 73.394,00 euros, més 7.339,40 euros en concepte del 10% d’IVA
b) Valor estimat del contracte: 146.788 € IVA exclòs.
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: si, 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
Complementària: 5% de l’import d’adjudicació per l’oferta que, malgrat tingui valors
anormals o deproporcionats, hagi estat acceptada en considerar-la suficientment
justificada
-8 Criteris d’adjudicació: Els que s’indiquen a la clàusula 1.11) del plec de clàusules
administratives que regeixen aquesta contractació.
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data de
publicació de l’anunci en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
b) Documentació que cal presentar: La que s’indica a la clàusula 1.9) del plec de
clàusules administratives que regeixen aquesta contractació
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí. S’acceptarà únicament la presentació electrònica, tal i
com s’especifica en la clausula 1.9) del Plec de clàussules administrtives particulars,
mitjançant l’eina de Sobre Digital
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=sentmenat&idCap=10112229&ambit=&

-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sentmenat.
b) Data i hora: A partir de les 24 hores després de la data fi de presentació d’ofertes
-11 Despeses d’anunci: No n’hi ha.
-12 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: castellà i català
-13. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de Sentmenat
b) Adreça: Plaça de la Vila, núm.1, Sentmenat.
c) Termini per presentar recurs: 1 mes per recórrer potestativament en reposició davant
el mateix òrgan que dicti l’acte administratiu, o 2 mesos per interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona.
L’alcalde
Document signat electrònicament
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d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: no hi ha lots
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no hi ha lots
f) S’accepta la facturació electrònica: Si

