ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Celoni
relatiu a un contracte de serveis

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 06.04.2016, va aprovar
l’expedient per a la contractació de la impressió de 14 números del butlletí municipal
“L’informatiu”. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei.
D’acord amb l’article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es fa pública la licitació del contracte,
d’acord amb els següents termes:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis
3. Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni
4. Telèfon: 93 864 12 11
5. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat
6. Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat
2. Objecte del contracte
a)
b)
c)
d)

Tipus: Contracte de serveis
Descripció: Impressió de 14 números de la publicació municipal “L’informatiu”
Durada del contracte: 2 anys (amb una previsió de 7 números de la publicació anuals)
Pròrrogues: S’admeten 2 pròrrogues d’1 any cadascuna (també a raó de 7 números
anuals)
e) Codi CPV 2008: 79810000-5 Serveis d’impressió
3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació: el contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica.
4. Import de licitació i valor estimat del contracte:
a) Import de licitació: 41.460 €, IVA no inclòs, per la impressió dels 14 números que es
contracten (6 butlletins de 20 pàgines i 8 butlletins de 16 pàgines) amb els següents
preus unitaris:
 Butlletí de 16 pàgines: 2.580 €, IVA no inclòs, amb una tirada de 8.000 exemplars
 Butlletí de 20 pàgines: 3.470 €, IVA no inclòs, amb una tirada de 8.000 exemplars
b) Valor estimat del contracte: 82.920 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 2 anys de
contracte, més les eventuals pròrrogues)
5. Garanties
a) Provisional: no s’exigeix

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, IVA no inclòs
6. Requisits específics del contractista
a) Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura mínima 600.000 € o
compromís de formalitzar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte.
b) Acreditar la prestació en els últims 5 anys de serveis, similars al que és objecte
d’aquest contracte, per un import acumulat de 40.000 €, IVA no inclòs.
c) Acreditar el compliment de les següents característiques tècniques en la confecció del
butlletí d’informació municipal:
90% mínim de fibres post-consum reciclades
Procés de blanquejat totalment lliure de clor (TCF)
Grau de blancor >= 70, segons ISO 2470
Durabilitat superior a 100 anys segons ISO 5360 o la norma alemanya DIN 6738
Tintes lliures de dissolvents orgànics i metalls pesants
7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí oficial de la província. Si l’últim dia de presentació d’ofertes
és dissabte o inhàbil, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil següent.
b) Modalitat de presentació: la que s’estableix al Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis
3. Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni
4. Horari: de 8 a 15 hores.
d) Admissió de variants: no
8. Obertura de les ofertes
a) Obertura del sobre 1: es farà en acte no públic el dia següent al de la fi del termini de
presentació de proposicions, llevat que s’escaigui en dissabte o festiu, cas en el qual es
traslladarà al primer dia hàbil següent. Si s’observessin defectes materials en la
documentació presentada, es concedirà el termini de 3 dies per a esmenar-los.
b) Obertura del sobre 2: es farà al saló de sessions de l’Ajuntament, en acte públic, a
les 12 hores de l’endemà de l’obertura del sobre 1 (si aquest dia és dissabte o festiu, es
traslladarà al primer dia hàbil següent). En el cas que s’hagi atorgat termini per a
l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, l’obertura s’ajornarà 3 dies més, la
qual cosa es comunicarà als licitadors.
9. Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.
Sant Celoni, 8 d’abril de 2016
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

