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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE BINISSALEM

12401 Anunci Plec Clàusules Gestió administrativa i assessorament tècnic i jurídic relatiu als recursos
humans, i, gestió administrativa tributària

Aprovat per Junta de Govern, en sessió extraordinària de 20-07-15, els plecs de clàusules administratives particulars, i, els de prescripcions
tècniques, que han de regir la contractació del servei per a la “Gestió administrativa i assessorament tècnic i jurídic relatiu als recursos
humans, i, gestió administrativa tributària”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
S’exposa al públic per termini de quinze dies naturals comptats a partir del següent a la data de publicació d’aquest anunci al BOIB perquè
els interessats presentin les seves ofertes.

Entitat adjudicatària

a)     Òrgan de contractació: Junta de Govern
b)     Dependència que tramita l’expedient: Departament de contractació

Objecte del contracte

a)     Descripció de l’objecte: contracte de serveis GESTIÓ ADMINISTRATIVA i ASSESSORAMENT TÈCNIC i JURÍDIC
RELATIU ALS RECURSOS HUMANS, i, GESTIÓ ADMINISTRATIVA TRIBUTÀRIA
b)     Lloc d’execució: Binissalem
c)     Termini d’execució: 12 mesos prorrogables fins un màxim de 4 anys

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a)     Tramitació: ordinària
b)     Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació

Valoració de les propostes

S’atendrà a diversos criteris d’adjudicació:

Criteris quantificables automàticament:

- Millora del preu de l’oferta, fins a 20 punts. Se donaran 5 punts per cada 150 € de baixa.
- Equip professional que es presenta per a la gestió del servei, acreditat amb titulacions oficials, en funció de les tasques
assignades i del personal administratiu destinat a la prestació del servei, fins a un màxim de 20 punts. Es valorarà 5 punts per
cada treballador assignat, sigui tècnic o personal administratiu.

Criteris, la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor:

- Memòria relativa a la realització del servei: fins a 20 punts.

Import

a)     L’import del servei ascendeix a 11.540,00 € anuals
b)     Contracte: 9.537,19 € i 2.002,81 € d’IVA -21%-

Garanties

a)     Provisional: no
b)     Definitiva: 5 % del pressupost d’adjudicació
c)     Taxa: 0,5% de l’import d’adjudicació, mínim 296,30 €
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Obtenció de documentació

a)     Entitat: Ajuntament de Binissalem
b)     Perfil del contractant: www.ajbinissalem.net

Presentació d’ofertes

a)     Data límit de presentació: als quinze (15) dies naturals comptats del següent a la publicació d’aquest anunci al BOIB
b)     Documentació a presentar: la que s’especifica a la clàusula setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars
c)     Lloc de presentació: Registre de l’Ajuntament de Binissalem

Obertura de proposicions

a)     Entitat: Ajuntament de Binissalem
b)     Domicili: c/ Concepció, 7
c)     Localitat: Binissalem
d)     Data: El tercer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació d’ofertes
e)     Hora: 12.00 hores

Despeses de l’anunci

A càrrec de l’adjudicatari

 

Binissalem, 24 de juliol de 2015

El batle,
Jeroni Salom Munar
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