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:
A)

Criteris avaluables de forma automàtica ........... fins a 51 punts.
1) Millora del pressupost de licitació................. fins a 51 punts.
S’aplicarà la següent fórmula:
Pi = 51*(1-(Oi-Ob)/PL)
on:
Pi és la puntuació obtinguda per cada licitador, Oi és l’oferta econòmica del
licitador i, Ob és la oferta més baixa (econòmicament més avantatjosa),
essent PL el pressupost de licitació.

B) Criteris que depenen d’un judici de valor .......... fins a 49 punts.
1. Equip tècnic que participi en el desenvolupament dels treballs,
formació i experiència en tasques del mateix objecte del present
contracte, fins a un màxim de 20 punts.
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3. Termini d’execució del contracte: La vigència d’aquest contracte s’estableix
pel període de 2 anys des del dia hàbil següent a la formalització del contracte.
Un cop finalitzat aquest termini, el contracte es podrà prorrogar per mutu acord
per 2 anys més, sense que la duració total del contracte, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei d’assessorament a la intervenció municipal
en matèria comptable i suport sobre normativa de comptabilitat pública, en els
àmbits descrits a la clàusula primera del Plec de Prescripcions Tècniques.

Data 5-3-2018

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2018/006

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En virtut de l’acord adoptat per Resolució de l’Alcaldia de data 27 de febrer de
2018, es convoca licitació mitjançant procediment obert, d’acord amb el
següent detall:

A

ANUNCI

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: sotome@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
-

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 2-4
CVE 2018008869

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp
Url de validació

5. Pressupost base de Iicitació. Valor estimat del contracte.
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en 60.000,00€
(IVA exclòs) més l’IVA que correspon aplicar que és el 21% i ascendeix a la
quantitat de 12.600,00€.
El valor estimat del contracte és de 120.000,00€ , IVA exclòs.

Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de
la presentació de les ofertes.
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4. Per l’acreditació d’experiència en assessorament en el
subministrament de la informació comptable al Ministeri d'Hisenda
que han de realitzar les entitats locals, fins a un màxim de 7 punts.

Data 5-3-2018

3. Proposta tècnica de coordinació de consultes sobre l’operativa i la
documentació necessària per a l’actualització de l’Inventari, amb
motiu d’efectuar la gestió dels actius fixos d'acord als elements
registrats com noves adquisicions, modificacions o baixes produïdes
durant l'exercici, seguint les normes que disposa el vigent Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Real Decret de la
Generalitat 336/88 de 17 d’octubre, fins a un màxim de 7 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Proposta d’assessorament tècnic previ sobre la preparació i
confecció d’expedients comptables i/o econòmics de tipus local, com
els que són objecte del contracte (modificacions del pressupost,
liquidació, compte anual...) així com de plans econòmic-financers
d’elaboració per part de l’Ajuntament en cas d'incompliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o
de la regla de despesa, fins un màxim de 15 punts.

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.

A

11. Admissió de variants: no s’admeten.
12. Obertura 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:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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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.
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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.

https://bop.diba.cat

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

Data 5-3-2018

8. Requisits específics del contractista:
No és requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat i
consegüentment:
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Palau-solità i Plegamans, 28 de febrer de 2018

Data 5-3-2018

A

L’alcaldessa,
Teresa Padrós Casañas
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Els licitadors estan obligats a informar a l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans de la seva adreça electrònica (clàusula onzena del PCAP).

