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ANUNCI 
 

 
Mitjançant el present es fa públic que l’òrgan de contractació de l’ACM ha convocat la 

licitació, d’acord amb el Protocol de Contractació de l’ACM, del contracte de serveis consistent 
en la mediació dels acords marc adjudicats per l’ACM als ens locals instrumentals vinculats a 
ens locals associats a l’ACM, d’acord amb el següent detall: 
 
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i altres dades per a l’obtenció de la informació: 
 
a) Organisme: Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Jurídics 
c) Obtenció de documentació i informació: 
 

1. Dependència: Gerència. 
2. Domicili: C/ València, 231, Planta 6a. 
3. Localitat i codi postal: Barcelona 08007. 
4. Telèfon: 93 496 16 16 
5. Telefax:  93 216 02 86 
6. Correu electrònic: juridics@acm.cat  
7. Direcció d’internet del perfil del contractant: www.acm.cat 
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació:14/01/2015  

 
d) Número d’expedient: 1/2015 
 
2. Objecte del Contracte: 
 
a) Tipus: contracte privat de serveis de mediació. 
b) Descripció: contracte de serveis consistent en la mediació dels acords marc adjudicats per 

l’ACM als ens locals instrumentals vinculats a ens locals associats a l’ACM. 
c) Divisió per lots i nombre de lots: no 
d) Lloc d’execució: Àmbit territorial de Catalunya 
e) Termini d’execució: 4 anys 
f) Admissió de pròrroga: prorrogable per un període de dos anys, essent el límit de vigència 

(període inicial més pròrrogues) de sis anys.  
g) Establiment d’un acord marc: no 
h) Sistema dinàmic d’adquisició: no. 
 
3. Tramitació i procediment: 
 
a) Tramitació: Ordinària amb les especificitats del Protocol de contractació de l’ACM. 
b) Procediment: Obert  
c) Subhasta electrònica: No 
d) Criteris de selecció i adjudicació: Clàusula 8.2 del Plec de Condicions.  
 
4. Valor estimat del contracte: 749.000 €. 
 
5. Pressupost base de licitació: 625.000 €. 
 
6. Garanties exigides: cap. 
 
 
7. Requisits específics del contractista: 
 
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Clàusula 8.1 del plec de 
condicions. 
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8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació: 
 
a) Data límit de presentació: 15.01.2016 a les 15.00 hores 
b) Lloc de presentació: 
 

1. Dependència: Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM). 

2. Domicili: C. València, 231, planta 6a 
3. Localitat i codi postal: Barcelona 08007 
4. Direcció electrònica: juridics@acm.cat 

 
c) Admissió de variants: No. 
 
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos 
 
9. Obertura de sobre B: 
 
a) Descripció: Acte públic 
b) Direcció: C/ València, 231 Planta 5a 
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08007 
d) Data i hora: 22/01/2016 a les 13.00 hores 
 
10. Obertura de sobre C:s’anunciarà en el perfil del contractant. 
 
 
Barcelona, 23 de desembre de 2015 
 
 
El Secretari General, 
 
 
 
 
 
 
Marc Pifarré i Estrada. 


