Ajuntament de la Bisbal del Penedès
ANUNCI
De l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis per la realització d’un curs de capacitació en el manteniment
d’instal.lacions (exp. 1701/2019)
Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
b) Número d’identificació: 4302870005.
c) Dependència que tramita l'expedient: Contractació Ajuntament
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració
f) Número d'expedient: 1701/2019

Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte:
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots y número de lots: No
d) Lloc d'execució: La Bisbal del Penedès
e)Termini d'execució: 2 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 80510000-2 Serveis de formació especialitzada
h) Codi NUTS: ES
Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 17.400€ IVA inclòs
Garanties:
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
b) Domicili: C. Major, 21
c) Localitat i codi postal: La Bisbal del Penedès CP: 43717.
d) Codi NUTS: ES
e) Telèfon: 977688438.
f) Adreça electrònica: contractacio@bisbalpenedes.com.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=31849028

Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Requisits específics del contractista
3.1 Classificació empresarial
D’acord amb el previst en l’article 77.1 B) de la LCSP, En ser un servei no és
necessària una classificació per al contractista. Si bé la classificació és un dels mitjans
pels quals les empreses podran acreditar la seva solvència.
3.2 La Solvència tècnica i professional - Sí s’exigeix (art.90.1 a) de la LCSP)
a) Una relació dels recursos materials d’acord amb la clàusula vuitenà del Plec de
clàusules administratives
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte.
c) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari, del personal directiu i del
personal de l'empresa i, en particular, del personal adscrit a l'execució del contracte.
3.3 La solvència econòmica i financera - Sí s’exigeix (art. 87.1. a) i b) LCSP)
- Pòlissa d’assegurança per riscos professionals (RC) amb un import de cobertura
igual o superior a 300.000,00 € vigent.

Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins el dia 27 de febrer a la 1 del migdia, exclusivament
de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la
Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Comunitat Autònoma posa a la
disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
b) Documentació que cal presentar:
— Arxiu electrònic «ÚNIC»: Documentació administrativa i proposta econòmica
c) Presentació d’ofertes: Electrònica
d) S’accepta la facturació electrònica: si
Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
b) Lloc: Ajuntament de la bisbal del Penedès
c) Data: Després de la finalització del termini de presentació de les proposicions
e) Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà
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3.4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic acreditarà les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial,
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest

