AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. – P 4300400 A – Registre Entitats: 01430043

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 14/03/2019, va aprovar els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que han de
regir el procediment de licitació pública per a la contractació contractació de
diverses orquestres i/o grups musicals, subministrament de material i
infraestructura i activitats complementaries, per de les Festes de Maig d’Alcanar,
Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i Festes Quinquennals, per a l’any 2019:
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Expedient electrònic:
b) Organisme:
c) Dependència que tramita:

471/2019
Ajuntament d’Alcanar
Secretaria

2. OBJECTE CONTRACTE:
-Tipus de contracte:

Contracte mixt de serveis-subministrament

-Objecte:
Contractació de la prestació de servei d’agent artístic, per a la contractació de
diverses orquestres i/o grups musicals, subministrament de material i
infraestructura i activitats complementaries, per de les Festes de Maig d’Alcanar,
Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i Festes Quinquennals, per a l’any 2019:
-Lloc de prestació:

Alcanar/Les Cases d’Alcanar

-Duració del contracte:


La durada del contracte de serveis comprèn l’actuació de cadascuna de les
orquestres i/o actuacions, en les dades indicades en la clàusula 1 del plec de
clàusules.



El subministrament tindrà la durada necessària per a complir satisfactòriament
amb el seu objecte, d’acord amb allò previst en la clàusula 1 del plec de
clàusules.

-Admissió de prórroga:
-CPV (nomenclatura):

No existeix
CPV 92312100-2

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
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Data Signatura: 18/03/2019
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ANUNCI
De licitació pública per a la contractació de diverses orquestres i/o grups
musicals, subministrament de material i infraestructura i activitats
complementaries, per de les Festes de Maig d’Alcanar, Festes d’Agost de Les
Cases d’Alcanar i Festes Quinquennals, per a l’any 2019

a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:

Ordinària
Obert
Un únic criteri d’adjudicació

4. PREUS DE LICITACIÓ:
Els preus de licitació per cada objecte (LOTS), seran els següents:
LOT
1
2
3

OBJECTE
Festes de Maig 2019
Festes d’Agost 2019
Festes Quinquennals 2019

PREU LICITACIÓ
18.050’00 €
55.270’00 €
71.350’00 €

IVA 21%
3.790’50 €
11.606’70 €
14.983’50 €

IMPORT
21.840’50 €
66.876’70 €
86.333’50 €

Els licitadors oferiran un preu a la baixa respecte del preu valor estimat del contracte
en les condicions expressades en aquest plec i el plec de prescripcions tècniques, de
forma separada per cadascun dels lots als quals presentin oferta. Cada licitador pot
presentar oferta per un o diversos lots.
5.- VALOR ESTIMAT CONTRACTE: 144.670 euros (IVA exclòs)
6. GARANTIES:
a) Garantia provisional:
b) Garantia definitiva:

No s’exigeix
5% de l’import d’adjudicació

7.- VARIANTS I REVISIÓ DE PREUS:
a) Revisió de preus:
b) Variants:

No podrà ser objecte de revisió.
No s’admeten

a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Fax:
f) Perfil de contractant:
g) Data límit obtenció documents:

Ajuntament d’Alcanar
C/ Generalitat, 10
Alcanar ( 43530)
977. 73.20.13
977.73.14.10
web http:\\www.alcanar.cat
Fins finalització termini presentació d’ofertes

9. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA: Establerts en el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
10. PRESENTACIÓ OFERTES O SOL·LICITUDS:
a) Termini i forma de presentació: En el termini de quinze (15) dies naturals, a
comptar des de la data de publicació de l’anunci de licitació electrònica al Perfil
del contractant, amb exposició al Tauler d’Anuncis de la Corporació.
b) Documentació per presentar: Establerta als plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
c) Mitjà de presentació d’ofertes: Presentació electrònica
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8. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

d) Documentació a presentar: L’establerta en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
e) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí
f) S’accepta la facturació electrònica: Sí
11.- Documentació a presentar:
Sobre A:
Sobre B:

Document europeu únic de contractació (DEUC)
Proposició econòmica i compromís d’acceptació entre l’agent artístic i el
grup musical proposat (orquestra)

12.- Obertura de proposicions:
a) Entitat:
b) Lloc:
c) Acta obertura proposicions:

Ajuntament d'Alcanar
Sala de Juntes
La data i hora es publicaran oportunament
mitjançant resolució d’alcaldia.

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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Alcanar, signat electrònicament al marge.

