Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Unitat: CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/8591
Assumpte: Contractació mixta de la prestació del servei de coordinació i decoració de les
activitats de Cavalcada de reis i Doremifa'n Flors
ANUNCI
De l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte mixt de la
prestació del servei de coordinació i decoració de les activitats Cavalcada de Reis i Doremifa’n
flors
-1 Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2019/8591.

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge i Sant Antoni CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La qual és facilitarà almenys 3 dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
i) Horari d’atenció: Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
-3 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Prestació del servei de coordinació i supervisió i el subministrament de
decoracions de les activitats Cavalcada de Reis i Doremifa’n flors de Calonge, organitzades per
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Admissió de pròrroga: Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte per dues anualitats
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respecte a cadascun del lots.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: Si, dos lots d’acord amb la divisió de lots que consta
en el PCAP:
Lot 1: Cavalcada de Reis de Calonge.
Lot 2: Doremifa’n flors.
d) Lloc d'execució: Calonge i Sant Antoni
e) Termini d'execució:
Lot 1: La durada del contracte comprendrà el període entre la data de l’acceptació pel contractista
de la resolució d’adjudicació, i el 10 de gener de 2021.
La prestació efectiva dels serveis es durà a terme respecte a la primera anualitat, des de
l’acceptació fins el 10 de gener de 2020 i la segona anualitat, des de l’1 d’octubre de 2020 al 10 de
gener de 2021.
Lot 2: La durada del contracte comprendrà el període entre la data de l’acceptació pel contractista
de la resolució d’adjudicació, i el 31 de maig del 2021.
La prestació efectiva dels serveis es durà a terme des del 2 de gener al 31 de maig de 2020 i del 2
de gener al 31 de maig de 2021.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 92000000-1.
h) Codi NUTS: ES512.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Mixt.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert simplificat abreujat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació: 16.940,00 € (14.000,00 € + 2.940,00 €), desglossat en lots de la
següent manera:
Lot 1: 8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 €).
Lot 2: 8.470,00 € (7.000,00 € + 1.470,00 €).
a)

Valor estimat del contracte: 30.800,00 € (Lot 1: 15.400,00 € i Lot 2: 15.400,00 €).

-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
-8 Requisits específics del contractista
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Solvència:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
Xifra del volum anual de negocis referit a l’any de major negoci dels tres últims conclosos, ha
de ser d’import igual o superior a l’import del lot a que es presenti.
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Haver realitzat en el conjunt dels 3 últims exercicis un mínim de dos contractes del mateix
tipus o naturalesa al que correspon el lot al que es presenti del contracte. La suma d’aquests
imports serà de, com a mínim, el 50% d’una anualitat del lot que es presenti.
Per a empreses de nova creació (menys de 5 anys), disposar de material i equip tècnic
necessari per a l’execució dels treballs d’acord amb allò descrit en el PPT.

-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:
Comuns per a cada un dels Lots:
1) Oferta econòmica fins a un màxim de 48 punts:
S’atorgaran 48 punts a l’empresa que presenti l’oferta més econòmica respecte el preu de
licitació, sempre i quan compleixi els requisits mínims indicats al PPT. La resta d’ofertes
rebran una puntuació proporcional d’acord amb la baixa oferta, d’acord amb la fórmula
següent:

Vi = (Bi/Bmax) X 48
On:
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta a valorar
Bmax = Baixa màxima de entre les presentades en la licitació

2) Adscriure al contracte una persona amb experiència acreditada d’haver estat
professor/monitor de cursos de manualitats, restauració, pintura i/o
activitats similars, encara que siguin de caràcter no reglat. (Fins a 52 punts)
S’atorgaran 52 punts a aquell licitador que es comprometi a adscriure al contracte la persona
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que obtingui un nombre més elevat de mesos d’experiència com a professor/monitor de
cursos de manualitats, restauració, pintura i/o activitats similars. A la resta se’ls aplicarà la
següent fórmula:
Vi = (Bi/Bmax) X 52
Es valorarà l’experiència en serveis realitzats en els darrers 5 anys, amb una durada mínima
de 3 mesos.
(Per la correcta valoració dels serveis proposats, s’haurà d’adjuntar amb la oferta, els
corresponents certificats acreditatius emesos per l’entitat pública o privada on s’hagin
realitzat els serveis i on es faci referència a les dades concretes d’execució.)

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.



L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà
considerada infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i el
seu incompliment si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del
contracte

L’incompliment d’aquestes condicions es tipificarà com a infracció molt greu.
Q.2. Condicions especials d’execució:


En les propostes decoratives presentades, caldrà que la majoria de materials utilitzats
per l’adjudicatari siguin reciclats.

Aquesta condició serà verificada pel responsable del contracte, durant l’execució del servei.
L’incompliment d’aquesta condició podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.
-13 Presentació de les ofertes
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a) Data límit de presentació: en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la prevista en el PCAP, obligatoris annexos 1, 2.1 i 2.2 del
PCAP que regeix aquest contacte i la resta d’annexos si s’escau.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No.
c.2) Presentació Electrònica: Si.
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: A tots els lots.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No es preveu limitació.
e) S’accepta la facturació electrònica: Si
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc: Dependències de la Unitat de Contractació.
c) Data: a partir de la data de fi de presentació d’ofertes, transcorregut 24h, el primer dia
hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions no és públic.
-15 Despeses d'anunci: No n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
-17 Recurs:


Recurs potestatiu de reposició.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.



Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació
a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.



Recurs contenciós administratiu
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós
Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

Administratiu

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No.
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Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde

