ANUNCI

1.

Criteris avaluables de forma automàtica fins a 51 punts, repartits de la
següent manera:
a) Oferta econòmica més avantatjosa: fins a 31 punts.
- Oferta econòmica: Puntuació màxima 31 punts.
Valoració segons formula: P=31(OM/OF)
- P. Puntuació obtinguda
- OM: Oferta més baixa
- OF: Oferta del licitador
b) Millora en l’oferta d’hores d’activitats per a la Gent Gran: fins a 20 punts.
- 30 hores (20 punts)
- 25 hores (16 punts)
- 20 hores (12 punts)
- 15 hores (8 punts)
- 10 hores (4 punts)
- Menys de 10 hores (0 punts)

2.

Criteris avaluables segons un judici de valor fins a 49 punts, repartits de la
següent manera:
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4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els que s’assenyalen a la clàusula novena del plec
de clàusules administratives particulars:

Data 29-1-2018

3. Termini d’execució del contracte: La vigència d’aquest contracte s’estableix pel
període de vint-i-dos mesos comptats a partir de la formalització del contracte.
Un cop finalitzat aquest termini, el contracte es podrà prorrogar per mutu acord per 12
mesos més, sense que la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui
excedir de 34 mesos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei per a l’execució del programa d’activitats
esportives municipals per a poblacions especials: gent gran del municipi de
Palau-solità i Plegamans.

B

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2018/004

A

En virtut de l’acord adoptat per Resolució de l’Alcaldia de data 19 de gener de
2018, es convoca licitació mitjançant procediment obert, d’acord amb el
següent detall:

6. Garanties
a) Provisional: Es dispensa de la seva aportació.
b) Definitiva: La garantia definitiva serà del 5% del pressupost d’adjudicació
(IVA exclòs).
7. Obtenció de documentació i informació:
a. Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b. Domicili: Plaça de la Vila, 1
c. Localitat: 08184 Palau-solità i Plegamans
d. Telèfon: 93 864 80 56 i Fax: 93 864 92 59
e. Correu electrònic: carmonapd@palauplegamans.cat
f. En el perfil de contractant de l’Ajuntament:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp
?ambit=5&keyword=plegamans&reqCode=viewDetail&idCap=209454
6
-

Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de
la presentació de les ofertes.

8. Requisits específics del contractista:
No és requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat i
consegüentment:
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5. Pressupost base de Iicitació. Valor estimat del contracte.
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en 35.978,00€
(IVA exclòs) més l’IVA que correspon aplicar que és el 10% i ascendeix a la
quantitat de 3.597,80€.
El valor estimat del contracte és de 55.602,36€ , IVA exclòs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Propostes de millora: fins a 9 punts
Es valoraran altres propostes d’accions o activitats que, no formant part de les
obligacions derivades del contracte ni del desenvolupament normal de les
obligacions establertes en el Plec de Clàusules Tècniques, es proposi
desenvolupar, sempre que signifiqui una millora substancial del programa i no
suposi un increment del preu de contracte.
Aquestes propostes de millora seran detallades i hauran d'especificar l'abast i
envergadura, les responsabilitats, les hores de duració, el personal dedicat i la
manera en que quedaran assumits els costos de l'activitat.

B

- Recursos personals i estructura tècnica: fins a 15 punts
Es valorarà l’oferta de formació continua i l’assessorament per part de l’empresa,
així com les eines utilitzades a fi de tenir una bona cohesió i vincle amb els grups
i els usuaris que en formin part mitjançant un organigrama tècnic coherent i uns
mecanismes de control i coordinació

A

- Projecte teòric i aplicació a les sessions pràctiques: fins a 25 punts
Es valoraran objectius, finalitats, continguts i l’estructura pràctica de les sessions.

Serà necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica conforme
s’indica a la clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars.

b) Documentació a presentar: la documentació per prendre part en la
licitació es presentarà en tres sobres, de conformitat amb el que
s’estipula al Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de
la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.
10. Classificació que es requereix:
No es requereix classificació.
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Si la data coincideix en dissabte o festiu restarà prorrogat
automàticament fins al dilluns o dia no festiu següent, de manera que els
dissabtes o festius no es podran presentar proposicions.
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a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació d’ofertes serà
de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de
l’anunci en el perfil del contractant, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de
9:00 a 14:00h.

A

9. Presentació de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.
c) Data obertura pliques: l’obertura dels sobres núm. 2 i 3 tindrà lloc en els
terminis establerts a la clàusula dotzena del PCAP:
- L’obertura del sobre núm. 2, tindrà lloc a les 13:00 hores del cinquè dia
hàbil posterior al termini d’expiració de la presentació de propostes.
- L’obertura del sobre núm. 3, tindrà lloc com a màxim el vuitè dia hàbil
següent a l’obertura del sobre núm. 2, el dia i hora que determinarà la
mesa comunicant-se als licitadors i anunci al perfil del contractant.
13. Altres informacions:
Els licitadors estan obligats a informar a l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans de la seva adreça electrònica (clàusula onzena del PCAP).
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12. Obertura de les ofertes:

Data 29-1-2018

11. Admissió de variants: no s’admeten.

Palau-solità i Plegamans, 19 de gener de 2018
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L’alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas

