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ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntaments
ANUNCI de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, sobre licitació d'un contracte de servei. (Pàg. 18540)

ANUNCI
de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, sobre licitació d'un contracte de servei.
La Junta de Govern Local, en sessió de 25.02.2010, acordà el desistiment del
procediment d'adjudicació del servei d'atenció domiciliària a Malgrat de Mar, iniciat
mitjançant acord de la JGL de data 03.12.2009. Així mateix, s'acordà iniciar de nou el
procediment per a la licitació de la licitació del Servei d'atenció domiciliària a Malgrat
de Mar, d'acord amb el següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Malgrat de Mar
b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Generals
c) Número d'expedient: SCOE2009000048
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Concessió de la gestió del servei públic consistent en el
Servei d'Atenció Domiciliària a Malgrat de Mar.
b) Durada de la concessió: 2 anys a comptar de la signatura del contracte, prorrogables
en 2 anys més.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: obert, aplicant-se més d'un criteri de valoració.
4. Pressupost de licitació
Import màxim IVA inclòs: 720.000, 00 euros, valor estimat per a 4 anualitats
Import màxim IVA exclòs: 672.897,19 euros, valor estimat per a 4 anualitats

IVA suportat: 7 %
5. Garanties
Provisional: No s'exigeix.
Definitiva: del 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).
6. Requisits específics del contractista
Solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
7. Criteris de valoració
a) Criteris avaluables de forma automàtica (51%):
Ø Oferta econòmica, fins a 51 punts.
b) Criteris que depenen d'un judici de valor (49%):
-Organització del servei i recursos humans, fins a 25 punts.
-Qualitat del servei i orientació social de l'entitat licitadora, fins a 10 punts.
-Viabilitat de la proposta, fins a 10 punts.
-Millores proposades, fins a 4 punts.
8. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Serveis Generals de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
b) Domicili: Carme, 30 1ª planta.
c) Localitat i codi postal: Malgrat de Mar 08380.
d) Telèfon: 93 765 33 00
e) Telefax: 93 761 09 93
f) Adreça d'Internet: http://www.ajmalgrat.cat (Perfil del contractant)
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: Els dies hàbils, de 9 a 15 hores,
durant tot el període de presentació de proposicions.
9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 21 d'abril de 2010 fins a les 14.00 hores.

b) Documentació que cal presentar: La que s'esmenta a la clàusula 8 dels plecs de
condicions.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre General de l'Ajuntament de Malgrat de Mar (Horari: de 09.00 h. a
14.00 h.)
Domicili i localitat: l'esmentat al punt 8 d'aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de
correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax o
telegrama, durant el mateix dia.
10. Obertura de proposicions
a) Entitat: Sala de Juntes de l'Ajuntament de Malgrat de Mar
b) Domicili: Carme, 30 1ª planta
c) Localitat: Malgrat de Mar
d) Data: 27.04.2010
e) Hora: 14.00 h.
11. Despeses d'anunci
L'import dels anuncis serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
Malgrat de Mar, 1 de març de 2010
Conxita Campoy i Martí
Alcaldessa
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