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ANUNCI 
De l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) pel qual es fa 
pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. 2022-15/1-Po) 
 
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i altres dades per a l’obtenció d’informació: 

a) Organisme: Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) 
b) Número d’identificació: G62805106 
c) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació 
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador no administració pública 
e) Principal activitat del poder adjudicador: L’AMTU dona suport tècnic, jurídic i 

administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport 
públic.  

f) Número d’expedient: 2022-15/1-Po 
 
2. Obtenció de documentació i informació:  

a) Entitat: Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) 
b) Domicili: Carrer de Josep Umbert i Ventura, 92-94 
c) Localitat i codi postal: Granollers 08402  
d) Codi NUTS: ES51  
e) Telèfon: 93 159 84 83 
f) Correu electrònic: contractacio@amtu.cat 
g) Direcció d’internet del poder adjudicador: https://www.amtu.cat/ 
h) Direcció d’internet en la que estaran disponibles els Plecs (perfil de contractant): 

https://amtu.cat/transparencia/#CONTRACTACIO 
i) Data límit d’obtenció de documentació complementària i informació: 8 de juliol de 

2022 
j) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9h a 14h 
 

 3. Objecte del Contracte:  
a) Descripció: Contractació del serveis per a l’organització d’un congrés internacional 

de mobilitat: definició, desenvolupament i coordinació de l’esdeveniment 
b) Divisió per lots i nombre de lots: No 
c) Lloc d’execució: Àmbit territorial de Catalunya. Codi NUTS: ES51 
d) Termini d’execució: 4 mesos 
e) Admissió de pròrroga: No 
f) Establiment d’un acord marc: No 
g) Codi CPV: 79950000-8   

 
4. Tramitació i procediment 

a) Tipus d’expedient: serveis 
b) Tramitació: urgent 
c) Procediment: obert simplificat abreujat 
d) S’aplica un acord marc: No 
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e) S’aplica una subhasta electrònica: No 
 

5. Pressupost de licitació 
a) Valor estimat del contracte: 34.900,00 € sense IVA 
b) Import total IVA inclòs: 42.229,00 € 

Import total IVA exclòs: 34.900,00 € 
IVA suportat: 21% 
 

6. Admissió de variants: No 
 
7. Garanties: No s’escau 
 
8. Requisits específics del contractista: No s’escau 
 
9. Criteris d’adjudicació: Veure apartat F del Quadre de característiques del PCAP. Sobre 
una puntuació de 100 punts distribuïts: 

a) Criteris avaluables a través de fórmules: 40 punts 
b) Criteris subjectes a judici de valor: 60 punts 

 
10. Condicions especials per l’execució del contracte: Veure PCAP 
 
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No 
 
12. ACP aplicable al contracte? Sí 
 
13. Presentació de les ofertes 

a) Data límit de presentació: 14 de juliol a les 14:00 hores 
b) Documentació que cal presentar: Veure PCAP 

Presentació d’ofertes: 
b.1)  Presentació presencial: Sí 

Entitat: Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) 
Domicili i localitat: Carrer de Josep Umbert i Ventura, 92-94 – Granollers 
CP:  08402 

b.2) Presentació electrònica: No 
c) S’accepta la facturació electrònica: No 
d) S’utilitza el pagament electrònic: No 

 
14. Obertura de proposicions 

a) Entitat: Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) 
b) Lloc: Carrer de Josep Umbert i Ventura, 92-94, 08402 – Granollers 
c) Data: 14 de juliol a les 14:30 h. L’obertura del sobre no es realitzarà en acte públic 
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15. Despeses d’anunci: No s’escau 
 
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà 
 
17. Recurs: Veure PCAP 
 
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons 
de la Unió Europea: No 
 

 
 

 
 
 
 
Joan Serra i Muset 
Director general 
 
Granollers, 6 de juliol de 2022 
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