Dimecres, 9 de novembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sitges
ANUNCI de licitació
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l'obtenció d'informació:
a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació.
1) Dependència: Departament de Contractació.
2) Domicilio: C/ de les Pruelles 1, Pol. Ind. "Mas Alba".
3) Localitat i codi postal: 08870-Sitges.
4) Correu electrònic: aj270.contractacio@sitges.cat.
5) Direcció d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=sitges&reqCode=viewDetail&idCap=2106376&.
6) Data límit d'obtenció de documentació i informació: (Veure clàusula 32 del DCPACP).
d) Número d'expedient: 32/2016.
2. Objecte del Contracte.
a) Tipus: concessió de serveis.
b) Descripció: L'objecte del present contracte és el muntatge i desmuntatge, gestió i execució de l'activitat que es
realitza amb caràcter anual anomenada "Parc de Nadal" al Pavelló Poliesportiu Municipal de Pins Vens, adreçat a
infants d'entre 2 i 14 anys.
c) Divisió por lots: no.
Admissió: -Descripció i import: -Nombre màxim de lots als quals una empresa pot licitar: -Nombre màxim de lots que es poden adjudicar a un únic licitador: d) Lloc d'execució/entrega:
1) Domicili: Pavelló poliesportiu municipal Pins Vens, Avinguda Josep Tarradelles s/n,08870-Sitges.
2) Localitat i codi postal: 08870 - Sitges.

CVE-Núm. de registre: 022016019178

e) Termini d'execució/entrega: 2 anys, durant les festes de Nadal segons el PPT.
f) Admissió de pròrroga: màxim 2 pròrrogues d'1 any cadascuna.
g) Establiment d'un acord marc: no.
h) Sistema dinàmic d'adquisició: no.
i) CPV: 92300000-4.
3. Tramitació i procediment:.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d'adjudicació: pluralitat de criteris.
e) Contractes reservats en aplicació article 20 de la Directiva 2014/24/UE: -4. Valor estimat del contracte: 59.674,8 EUR
Ingressos per l'empresa/edició:
• Preu entrades (estimació): 7.893,91 EUR sense IVA.
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• Aportació Ajuntament de Sitges: 7.024,79 sense IVA.
• Total (estimat): 14.918,70 sense IVA.
• Tenint en compte la durada total del contracte, inclòs les possibles pròrrogues: 14.918,70 EUR x 4 = 59.674,8 EUR
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 7.024,79 EUR Import total: 8.500 EUR.
6. Garanties exigides. Provisional: -Definitiva (%): 5% del preu global d'adjudicació.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació, en el seu cas: No.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, en el seu cas: veure clàusula V del PCAP.
c) Altres requisits específics: veure clàusula V del PCAP.
d) Contractes reservats: -8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 15è dia natural, comptador des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
b) Modalitat de presentació: Paper.
c) Lloc de presentació.
1. Dependència: Ajuntament de Sitges.
2. Domicili: Oficina d'Atenció al Ciutadà OAC (Horari d'hivern de l'1 d'octubre al 30 de maig: dilluns a divendres de 8:30h
a 14:30h, els dijous de 16h a 18:30h i els dissabtes de 10h a 13h. i Horari d'estiu de l'1 de juny al 30 de setembre:
dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h).
3. Adreça: c/ Nou, 12.
4. Localitat i codi postal: Sitges – 08870.
5. Direcció electrònica: aj270.oac@sitges.cat.
6. Telèfon: 93.811.48.04.
7. Telefax: 93.811.48.24.
d) Número previst d'empreses a les que es pretén invitar a presentar ofertes e) Admissió de variants, si procedeix: No.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
9. Obertura d'Ofertes.
a) Direcció: Ajuntament de Sitges. Pl. Ajuntament s/n (edif. Consistorial).
b) Localitat i codi postal: Sitges – 08870.
c) Data i hora: Es farà públic al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sitges (Plataforma de Contractació Pública).
CVE-Núm. de registre: 022016019178

10. Despeses de Publicitat: Segons tarifes vigents, amb un import màxim de 1.000 EUR.
11. Data d'enviament de l'anunci al "Diari Oficial de la Unió Europea: -12. Altres Informacions: Veure PCAP.
Sitges, 24 d'octubre de 2016
El batlle, Miquel Forns i Fusté
El secretari general accidental, Joaquim Antoni Vidal i Puig
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