Plaça de l’Ajuntament 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e-mail: contractacio@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Unitat de Contractació

ANUNCI de l’Ajuntament de Premià de Mar, de licitació per a la contractació de
Servei de tallers formatius sobre orientació laboral i recerca de feina a alumnes
de secundària.
1. Poder Adjudicador
1.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nom, direccions i punts de contacte

Nom oficial: Ajuntament de Premià de Mar
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1
Codi Postal: 08330
Punt de contacte: Unitat de Contractació
Telèfon: 93 741 74 00
Fax: 93 741 74 18
Correu electrònic: contractacio@premiademar.cat
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.


Tipus de contracte: Contracte administratiu de Servei
Anunci referit a un contracte públic.
Valor Estimat del Contracte: 10.710,00 € IVA exclòs.
Objecte del contracte: Servei
Codi CPV:
80510000-2 Serveis de formalització especiatizada

2. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
2.1.

Condicions relatives al contracte

2.2.

Condicions de participació

a) Capacitat i personalitat:


Presentació DEUC o annexes al PCAP de conformitat amb la clàusula 16 i 22 del PCAP.

a) Solvència econòmica i financera:

Miguel Angel Méndez Gil
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a) Garantia provisional: Exempt de presentació.
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
c) Condicions de finançament i pagament: El contracte es pagarà a través de factures
mensuals que es tramitaran per l’òrgan de contractació i es pagaran per la Tresoreria
Municipal d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent.
Durada del Contracte: El contracte tindrà una duració des de l’endemà de de la
formalització del contracte en document administratiu fins el 31 de desembre de
2020, amb la possibilitat de 2 pròrrogues d’1 de gener fins a 31 de desembre per a
l’any 2021 i 2022, que s’hauran de tramitar de conformitat amb la LCSP.
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De conformitat amb la clàusula 18 del PCAP

b) Solvència tècnica o professional:
De conformitat amb la clàusula 19 PCAP
3. Procediment
3.1.
3.2.

Tipus de procediment: Obert simplificat sumari
Forma d’adjudicació: Millor Oferta-qualitat preu tenint en compte:

Preu: 20 punts.
Valoració en quan a la qualitat de la impartició del servei : màxim 6 punts
Si s’inclou un sistema d’avaluació del servei: 2 punts
Formació específica dels formadors en habilitats en comunicació: 2 punts
Formació específica dels formadors en dinamització de grups: 2 punts
4. Informació administrativa:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Lloc de presentació de les pliques: https://elicita.premia.cat/
Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques estan
disponibles en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
Els plecs de clàusules administratives generals estan disponibles en el perfil del
contractant.
Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils per a la presentació de les
proposicions, el termini comptarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
de licitació en el perfil del contractant.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:Fins a la
data de signatura del contracte amb l’adjudicatari.
Dia d’obertura de pliques: Es publicarà al perfil del contractant.
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Document signat electrònicament
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