Dilluns, 20 de febrer de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
EDICTE sobre un contracte administratiu de serveis
La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de febrer de 2017, actuant per delegació de l'alcaldessa, segons el
cartipàs municipal vigent, va acordar aprovar l'expedient de contractació i obrir la licitació per a l'adjudicació del
contracte que es descriu a continuació:
1. Entitat adjudicadora.
a. Organisme: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
b. Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c. Número d'expedient: 110-17-003.
2. Objecte del contracte: Serveis. Disseny, maquetació, impressió i distribució del butlletí municipal Informem.
2.1. Descripció:
a. Durada: 2 anys, més dues possibles pròrrogues d'un any cadascuna.
b. Lots: Tres.
2.2. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a. Tramitació: Ordinària.
b. Procediment: Obert.
3. Valor estimat del contracte: 206.652,61 EUR.
4. Pressupost base de licitació anual del contracte:
Lot 1: 19.000,00 EUR (IVA inclòs).
Lot 2: 29.000,00 EUR (IVA inclòs).
Lot 3: 7.700,00 EUR (IVA inclòs).
5. Garantia provisional: No.
Garantia definitiva: 5% el preu d'adjudicació.
6. Obtenció d'informació:

CVE-Núm. de registre: 022017002352

a. Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Servei de Secretaria i/o Àrea de Territori i Medi Ambient.
b. Telèfon: 93.721.68.00.
c. Telefax: 93 721 21 77.
d. Perfil del contractant: www.santquirzevalles.cat.
7. Requisits del contractista:
a. Veure clàusula 5.6.2. del PCAP.
8. Criteris d'adjudicació (descrits a la clàusula 5.2 del PCAP).
A) Oferta de valoració matemàtica.
B) Proposta tècnica.
9. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació:
a. Termini de presentació de proposicions: 15 dies naturals, comptadors des de la publicació d'aquest anunci.
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b. Documentació que cal presentar: Sol·licitud acompanyada de 2 sobres:
Sobre 1: Condicions personals de l'empresari (Clàusula 5.7.1 del PCAP).
Sobre 2 B: Oferta tècnica. (Clàusula 5.7.2. del PCAP).
Sobre 2.A: Oferta d'avaluació matemàtica (Clàusula 5.7.2. del PCAP).
c. Lloc de presentació:
1. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Registre General d'Entrades (OAC) en horari d'atenció al públic. També es
podran presentar per correu certificat administratiu.
2. Domicili: Pl. de la Vila, 1.
3. Localitat i codi postal: Sant Quirze del Vallès, 08192.
d. Termini durant el qual l'empresari està obligat a mantenir l'oferta presentada: L'oferta presentada no pot ser retirada,
llevat que concorri causa justificada, durant quatre mesos.
e. Admissió de variants: Les descrites com a millores.
10. Obertura d'ofertes: Es fixarà per decret d'Alcaldia.
11. Despeses dels anuncis: A càrrec de l'adjudicatari. Màxim 400,00 EUR.
L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu,
interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es
pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de
l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats
activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
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Sant Quirze del Vallès, 8 de febrer de 2017
L'alcaldessa, Elisabeth Oliveras i Jorba

https: //bop.diba.cat
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