Contractació
Tel. 977 253 402
Fax 977 227 302
Rbla. del president Lluís Companys, 12
43005 Tarragona
contractacio@base.altanet.org

EDICTE
El president de BASE Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de
Tarragona, va aprovar, en data 31 de desembre de 2010, els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte de
subministrament de butlletins de denúncia manuals per pda’s denúncies d’agents i per
pda’s denúncies de zona blava.
De conformitat amb allò que estableix l’art. 277 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, s’exposa
al públic els esmentats plecs pel termini de vint dies, a la secretaria de l’organisme
autònom, perquè es puguin formular reclamacions, que seran resoltes pel mateix
òrgan de contractació. Així mateix s’anuncia la licitació, si bé s’ajornarà en el supòsit
que es presentin reclamacions contra els plecs reguladors fins la seva resolució.
ANUNCI (2011/01-jcbb)
de BASE - Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona,
sobre la licitació del contracte de subministrament de butlletins de denúncia per
infraccions de trànsit.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: BASE-Gestió d’Ingressos
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Contractació
2) Domicili: Rambla del President Lluís Companys, 12
3) Localitat i codi postal: Tarragona 43005
4) Telèfon: 977 253402
5) Fax: 977 227302
6) Correu electrònic:contractacio@base.altanet.org
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://pdc.diputaciodetarragona.cat/base/pdc
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 16/02/2011
d) Número d'expedient 2010010100
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: Subministrament de butlletins de denúncia per infraccions de trànsit.
c) Divisió per lots: no
d) Lloc execució dels serveis: Tarragona
e) Termini d'execució: Durada d’un any .
f) Admissió de pròrroga: si
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): h) Sistema dinàmic d'adquisició (en el seu cas):i) CPV (Referència de Nomenclatura): 22814000
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: d) Criteris d'adjudicació, en el seu cas: més d’un criteri d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació:
Base 36.880,00€

IVA 18% 6.638,40€
5. Garanties exigides. Provisional 737,60 euros. Definitiva (5% preu adjudicació).
6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació empresarial: no és necessària.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, en el seu cas:
Determinats als plecs
c) Altres requisits específics: Especificats als plecs.
d) Contractes reservats: 7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 23 de febrer de 2011
b) Modalitat de presentació: Paper.
c) Lloc de presentació.
1. Dependència: Contractació
2. Domicili: Rambla del President Lluís Companys 12 C
3. Localitat i codi postal: Tarragona 43005
4. Adreça electrònica: contractacio@base.altanet.org
d) Número previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes
(procediment restringit): e) Admissió de variants, no procedeix.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3
mesos
8. Obertura d'Ofertes:
Sobre B
a) Adreça: Col·legi d’advocats de Tarragona –C/ Enric d’Ossò,1 pb
b) Localitat i codi postal: Tarragona 43005
c) Data i hora: 4 de març de 2011 a les 9,30h
Sobre C
a) Adreça: Col·legi d’advocats de Tarragona –C/ Enric d’Ossò,1 pb
b) Localitat i codi postal: Tarragona 43005
c) Data i hora: 11 de març de 2011 a les 9,30h
9. Despeses de Publicitat. Import màxim 1.000€
10. Criteris de valoració:
a) Quantificables per judicis de valor: 20 punts
b) Quantificables per fórmules: 80 punts
11. Data de tramesa de l'anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea»: 12. Altres Informacions
Contra aquest acte, que no és definitiu en via administrativa, podeu potestativament
interposar recurs especial davant de l’òrgan de contractació (President) en el termini
de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’acte al perfil de contractant de
l’acte a impugnar.
Podeu, no obstant, interposar directament recurs contenciós-administratiu davant dels
jutjats del contenciós de Tarragona en el termini de dos mesos des de l’endemà de la
publicació de l’acte al perfil del contractant de l’acte a impugnar.
Tarragona, 19 de gener de 2011
El secretari, p.d.
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