Ajuntament de l’Escala

Anunci per a la licitació del contracte de serveis pel servei de muntatge i desmuntatge d’activitats
culturals, festives, juvenils i esportives que organitza l’Ajuntament així com el seu desenvolupament.
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala.
2.- Objecte del contracte: Servei de muntatge i desmuntatge d’activitats culturals, festives, juvenils i
esportives que organitza l’Ajuntament així com el seu desenvolupament.
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 73.312,00€/any (sense IVA) i la repercussió de 19.488,00€/any
d’IVA totalitzant la quantitat de 92.800,00€/any.
El valor estimat del contracte és de 351.897,60€ (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa es
consideraran diversos criteris d’adjudicació.
a) Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts):
a.1) Oferta econòmica (fins a 70 punts). La puntuació s’ha d’assignar segons la fórmula següent :
Pi= 70 x (Bi/Bmax)^1/2
Essent
Pi: puntuació de la empresa a valorar
Bi: baixa de l’empresa a valorar
Bmax: baixa de l’oferta més econòmica de les admeses
En cas d'anul·lar- se alguna de les activitats previstes, l'import total es veurà reduït per la manca
d'execució de manera lineal d'acord amb l'oferta global presentada.
a.2) Millores aportades respecte al mínim exigit (fins a 25 punts)
-

-

Número total de personal disponible que superi el mínim de 5 persones exigit. S’atorgarà 1
punt per a cada peó i 2 punts per a cada oficial de més fins a un màxim de 10 punts.
Número de persones, a part del mínim d’una persona exigit, disponibles per l’execució del
contracte amb el títol d’oficial d’instal·lador elèctric. S’atorgaran 2,5 punts per a cada títol de
més fins a un màxim de 5 punts.
Relació i característiques dels vehicles industrials disponibles a part del camió amb grua
exigit. S’atorgaran 2 punts per a cada vehicle industrial de més fins a un màxim de 10 punts.
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vila marinera

5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 35 dies naturals a partir de la publicació al DOUE.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, a data de signatura electrònica.
Víctor Puga i López
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a.3) Baixa dels preus/hora que regiran per activitats no previstes en l’annex 1 del PTT (fins a 5 punts).
Es donarà un punt per a cada 0,50 cèntims de baixa.
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