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Núm. 2599
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Serveis Jurídics – Unitat Jurídica (Contractació)
Anunci de contractació administrativa, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, del servei consistent en el disseny de materials gràfics i
digitals, impressió i impremta, per LOTS
La Junta de Govern Local en sessió de data 06/03/2018, ha aprovat
el plec de condicions econòmico-administratives i per a la contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, del servei
de consistent en el disseny de materials gràfics i digitals, impressió
i impremta, per LOTS .
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Lloret de Mar
b) Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local de data
06/03/2018 Dependència que tramita l’expedient: Serveis Jurídics- Unitat Jurídica
d) Número d’expedient: PO 03/18
2. Objecte del Contracte:
a) Descripció de l’objecte: Servei consistent en el disseny de materials gràfics i digitals, impressió i impremta, per LOTS
b) Durada: 2 anys, a comptar des de la signatura del contracte, i
es podrà prorrogar, anualment, un tercer i un quart any, si cap
de les dues parts no el denuncia tres mesos abans de la finalització del segon i tercer any, individualment, d’acord amb el
que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Preu:
El preu que ha de servir de base per a l’esmentat procediment d’adjudicació és:
Import total Lot 1 DISSENY IMPRESSIÓ I IMPREMTA DE MATERIAL GRÀFIC I DIGITAL CORPORATIU: 52.080,00 €/any IVA a
part
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Import total Lot 2 DISSENY D’ELEMENTS TIPUS BANDEROLES,
ROLL UP, CAPÇALERES DE FACEBOOK I ALTRES: 3.360€/ any
IVA a part
Import total Lot 3 DISSENY I IMPRESSIÓ DE REVISTES I GUIES
MUNICIPALS: 28.560€/ any IVA a part
L’oferta s’haurà de presentar a la baixa.
5. Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar
Domicili: Plaça de la Vila 1
Localitat i codi postal: Lloret de Mar - 17310
Telèfon: 972.361.784/972.361791, de 10 a 14 hores
Fax: 972 370 396
Per accedir al plec de condicions i termini de presentació es
pot consultar al “Perfil del Contractant” a la pàgina web de
l’Ajuntament: www.lloret.cat.
g) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: Durant
tot el termini de presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista:
a) Altres requisits: els establerts en el plec de clàusules administratives i a les tècniques.
8.- Recurs especial en matèria de contractació:
Es podrà interposar el recurs especial en matèria de contractació
previst en l’art. 40 del RD Legislatiu 3/2011, de forma potestativa,
contra els anuncis de licitació, contra el present plec de clàusules
econòmico administratives i el plec de prescripcions tècniques, contra l’acord d’adjudicació, així com contra els actes de tràmit dictats
en aquest procediment, sempre que aquests decideixin directament
o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable
a drets o interessos legítims.
a) Si el recurs s’interposa contra l’anunci de licitació, el termini
de interposició serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al DOUE, BOE o BOP.
b) Si el recurs s’interposa contra els plecs de condicions, el termini de interposició serà de 15 dies hàbils a comptar des de
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l’endemà de la seva data d’inserció en el perfil del contractant
del web municipal.
c) Si el recurs s’interposa contra actes de tràmit, el termini de
interposició serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà del dia en que s’hagi tingut coneixement de la possible
infracció.
d) Si el recurs s’interposa contra l’acord d’adjudicació, el termini
de interposició serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a partir de
l’endemà de la data de remissió de la notificació de l’acord
d’adjudicació.
9. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 40 dies naturals a comptar des de
l’endemà del dia 08/03/2018, que és la data d’enviament de
l’anunci a l’oficina de publicacions de la Unió Europea per a
la seva publicació en el DOUE, amb el benentès que el termini
de presentació de proposicions serà l’anteriorment citat, excepte en el cas que des de la data de la darrera de les publicacions en el BOP o BOE fins a complir-se els referits 40 dies hi
hagi menys de 15 dies naturals, supòsit en que s’ampliaria el
termini fins a arribar a aquests 15 dies.
b) Documentació a presentar: L’establerta a la clàusula 11 del
Plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques.
c) Lloc de presentació: Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà, situada als baixos de l’Ajuntament de Lloret de Mar
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta: dos mesos, a comptar des de l’obertura de les
proposicions.
10. Obertura de les ofertes:
El que estableix el plec de clàusules
11. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.
Lloret de Mar, 12 de març de 2018
Rafel J. Garcia Jimenez
Secretari general
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