
 

 
ANUNCI 

 

La resolució del Director de Granollers Mercat de data 11 de desembre de 2017, ha 

aprovat iniciar l'expedient de licitació del contracte privat de serveis de direcció 

de les fires de joc de taula de 2018 i 2019, amb possibilitat de pròrroga per 

a l’edició de 2020 i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions 

tècniques particulars que han de regir la tramitació d’aquest expedient, mitjançant 

procediment obert, tramitació ordinària, i ha convocat la licitació de forma 

simultània, d’acord amb allò previst als articles 191, 142.1 i 157 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, d’acord amb les següents condicions: 
 
1.- Objecte del contracte:  
 
Servei de direcció de les fires de joc de taula de 2018 i 2019, amb 

possibilitat de pròrroga per a l’edició de 2020. 

 
2.- Pressupost base de licitació: 

 
2.1.- El pressupost tipus o preu màxim anual de la contractació es fixa en la 

quantitat de QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS (26.500,00 €), IVA exclòs. 

2.2.- El valor total estimat d’aquesta contractació es calcula en l’import de 

VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (87.450,00 €). Aquest 

valor no inclou l’IVA. 
 
3.- Garanties de la contractació:  

L’empresa adjudicatària queda dispensada la constitució de garantia provisional, i 

ateses les característiques d'aquest contracte de serveis intensiu en coneixement, 

també s'eximeix a l'adjudicatari de l'obligació de constituir la garantia definitiva. 
 
4.- Termini d’execució:  

 
La durada d’aquest contracte serà des del dia de l’adjudicació fins al dia 31 de 

desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, fins a 31 de 

desembre de 2020. 

 

5.- Obtenció de documentació i informació:  

 
Els plecs de condicions administratives i tècniques particulars i els annexes 

corresponents d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina 

web de l'entitat publica empresarial Granollers Mercat: www.canmuntanyola.cat, 

dins el període de presentació de proposicions. 

 

 

 

 



 
 
6.- Visita de les instal·lacions:  

 
Es determina que la visita de les instal·lacions del parc firal, en cas que es consideri 

necessari, es podrà realitzar durant tots els dies hàbils compresos entre l’endemà 

de la data de publicació de la licitació al BOP i el dia anterior a la finalització del 

termini per presentar l’oferta. En cas que el darrer dia sigui festiu es traslladarà al 

dia hàbil següent. La voluntat de fer la visita es pot comunicar al responsable del 

contracte mitjançant missatge al correu electrònic  

gram@ajuntament.granollers.cat, especificant el dia i l’hora. 

 
7.- Presentació de pliques:  

 
Els licitadors presentaran els dos sobres tancats acompanyats d’instància, al 

Registre de Granollers Mercat situat al camí del Mig, 22 (edifici de Can Muntanyola 

– polígon industrial Palou Nord). El lliurament s’ha de fer necessàriament dins 

l'horari d’atenció al públic (de 9h a 14 h de dilluns a divendres, excepte 

festius al municipi). 
 
La data límit per el lliurament de la documentació es fixa en el dia 11 de gener de 

2018, a les14 h. 
 
8.- Obertura de pliques:  

 
Sobre núm. 2: a la Sala 3 de Can Muntanyola, situada al camí del Mig, 22 de 

Granollers, a les 13.00 hores del dia 17 de gener de 2018. 
 
9.- Despeses dels anuncis:  

 
A càrrec del contractista adjudicatari del servei. 
 
10.- Criteris per a la valoració de les proposicions:  

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament 

més avantatjosa es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec 

de clàusules administratives particulars. 
 
11.-Model de proposició i documentació que cal presentar:  

 
Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició 

que consta en el Plec de condicions aprovat. 
 
 

Granollers, 20 de desembre de 2017 
 
 

 
El responsable del contracte 

Jordi Táboas Suárez 
 

mailto:gram@ajuntament.granollers.cat

