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ANUNCI
De Ajuntament d'Olot pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp.CCS12018000027)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Olot.
b) Número d’identificació: 1711430008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Contractació i Compres
d) Tipus de poder adjudicador : Administració Pública
e) Número d'expedient:CCS12018000027

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Olot.
b) Domicili: PS. Bisbe Ramon Guillamet, 10
c) Localitat i codi postal: Olot CP: 17800.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972279118.
f) Adreça electrònica: contractacio@olot.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/olot
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la finalització de la data de
presentació de proposicions.
i) Horari d’atenció: de 9:00 a 14:00 hores.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la
captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots y número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Olot
e) Termini d'execució: 5 mesos.
f) Establiment d’un acord marc: No
g) Codi CPV: 71241000-9 Estudi de viabilitat, serveis d’assessorament , anàlisis.
71315200-1 Serveis de consultoria en matèria d’edificis
70333000-4 Serveis relacionats amb les vivendes
h) Codi NUTS: ES512

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert simplificat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

6b01fc6e-3f1e-4d12-8d51-6f2fdfb73eca
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 28.099,17 euros sense IVA
b) Pressupost de licitació: 28.099,17 €+ 5.900,83€ d’IVA . Veure clàusula 7 del
PCAP.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 600 euros.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No és exigible.
b) Solvència econòmica i financera: Tenir contractada una assegurança
d’indemnització per riscos professionals, que cobreixi els riscos tan civils com
professionals que es puguin derivar de l’execució del contracte amb un capital de
34.000 € per siniestre i any. (Veure clàusula 17 a) del PCAP.
c) Solvència tècnica o professional: Una persona professional amb experiència en
estudis similars a l’objecte d’aquest contracte, amb una experiència de 3 anys i
una titulació d’arquitecte o aquella altra legalment competent. En cas de concórrer
mitjançant un equip, el director del mateix haurà de ser en tots els casos un
arquitecte. Veure clàusula 17.b)del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació:
a) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 80 punts.
Veure clàusula 20 A) del PCAP.
b) Criteris avaluables automàticament i/o mitjançant fórmules: 10 punts.
Veure clàusula 20 B) del PCAP.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure clàusula 30 del PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
a)
Data límit de presentació:Fins a les 14:00 hores del 20è dia hàbil a comptar
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del
Contractant.
b)
Documentació que cal presentar:Veure clàusula 19 del PCAP.
c)
Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament d'Olot.
Domicili i localitat: PS. Bisbe Ramon Guillamet, 10 Olot CP: 17800.
Dependència: Secretaria General.
Adreça electrònica: contractacio@olot.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini
d'admissió. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data i hora d’imposició
de la tramesa a l’Oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la
tramesa de l’oferta mitjançant correu electrònic (contractacio@olot.cat), com
màxim el darrer dia de presentació d’ofertes.
c.2) Presentació Electrònica: No
-12 Obertura de proposicions
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a) Entitat: Ajuntament d'Olot.
b) Lloc: seu de l’Ajuntament d’Olot
c) Data i hora: Es comunicarà a través del perfil del contractant
-13 Recurs: veure clàusula 41 del PCAP
Josep Maria Corominas i Barnadas
L’Alcalde

Olot, 11 de desembre de 2018
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