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pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=collbato

ANUNCI
De l’Ajuntament de Collbató pel qual es fa pública la licitació del contracte de serveis de
comunicacions postals de l’Ajuntament de Collbató i el Jutjat de Pau. (Expedient
2021_2568).
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Collbató
b) Número d’identificació Expedient 2021_2568
c) Dependència que tramita l’expedient: Serveis jurídics
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d’expedient: 2021_2568
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Collbató
b) Domicili: C/ Bonavista, 2
c) Localitat i codi postal: Collbató 08293
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 777 01 00
f) Adreça electrònica: collbato@collbato.cat
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=11062269
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 2 dies abans de finalitzar el
termini de presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: 9-14 hores de dilluns a divendres.
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Prestació de serveis postals per l’Ajuntament de Collbató i
per a l’oficina del jutjat de Pau de Collbató.
b) Admissió de pròrroga: Sí, un any.
c) Divisió en lots i número d’unitats: No.
d) Lloc d’execució: Collbató.
e) Termini d’execució: 1 any
f) Establiment d’un acord marc: No.
g) Copi CPV: 64110000-0 (serveis postals)
h) Codi NUTS: ES511
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4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat sumari.
d) S’aplica acord marc: No.
e) S’aplica subhasta electrònica: No.

5.- Dades econòmiques
a) Pressupost de licitació: 6.600 € (sis mil sis-cents euros) IVA exclòs, més 1.386€
(mil tres-cents vuitanta-sis euros) en concepte d’IVA, fent un total de 7.986 € (set mil
nou-cents vuitanta-sis euros).
b) Valor estimat del contracte: 15.840 € (quinze mil vuit-cents quaranta euros) IVA
exclòs.
6.- Admissió de variants: No.
7.- Garanties
a) Provisional: No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un
procediment obert simplificat sumari.
b) Definitiva: No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un
procediment obert simplificat sumari.
8.- Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix.
b) Solvència: La indicada a la clàusula 1.10 del PCAP.
9.- Criteris d’adjudicació
Els indicats a la clàusula 1.11 del PCAP.
10.- Condicions particulars per l’execució del contracte
Les indicades a la clàusula 2.2 del PCAP.
11.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils
b) Documentació que cal presentar: La indicada a la clàusula 1.9 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
Electrònica, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada a la Plataforma Serveis de
contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=11062269
12.- Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Collbató
b) Lloc: Ajuntament de Collbató
c) Data: Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura no és públic.
13.- Llengües per redactar ofertes o sol·licituds: Qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya.

L’Alcalde
Miquel Solà i Navarro

Collbató, a la data de la signatura electrònica.
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