AJUNTAMENT DE LA FIDELÍSSIMA CIUTAT D’ALCANAR
Montsiá (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
per a licitació servei de prevenció aliè per al desenvolupament de les activitats
preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball,
higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut de
l’Ajuntament d’Alcanar

1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme:
b) Número d’expedient:
c) Nomenclatura CPV:
•
•

Ajuntament d’Alcanar
2522/2018

CPV 85140000-2 (serveis varis salut)
CPA 86.90.19 (altres serveis sanitaris n.c.o.p.)

2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
a)
b)
c)
d)

Dependència:
Adreça:
Telèfon:
Fax:

Secretaria
C/ Generalitat, 10 - Alcanar (43530)
977732013
977731410

3. Objecte del contracte: Servei de prevenció aliè per al desenvolupament de les
activitats preventives de riscos laborals de les especialitats de seguretat en el treball,
higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut del personal de
l’Ajuntament d’Alcanar.
4. Tramitació i procediment:
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Criteris d’adjudicació:

Ordinària
Ordinari simplificat.
Un únic criteri d’adjudicació

5.- Termini de durada del contracte i possibles prórrogues:
a) Termini durada del contracte:
b) Prórrogues:

2 anys.
Es preveu una prórroga per dos anys més.

6. Pressupost de licitació:

7.502,00 euros (IVA exclòs)
9.077,93 euros (IVA inclòs)

7.- Valor estimat contracte:

30.008,00 euros (IVA exclòs)
36.309,68 euros (IVA inclòs)

8. Garantia provisional:

No se n’exigeix
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9.- Garantia definitiva:

5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

10.- Variants:

No se’n preveuen

11.- Classificació:

No se n’exigeix

12.- Altra documentació a presentar: Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques.
13.- Subcontractació: L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la
realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte.
14.- Revisió de preus: Establerta al plec de clàusules administratives particulars
15.- Data i presentació ofertes:
a) Presentació d’ofertes:

Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
web.

b) Data límit de presentació:

Les empreses licitadores, han de presentar la
documentació que conformi les seves ofertes en un
únic sobre, en el termini de quinze dies naturals des
de la publicació al perfil del contractant, mitjançant
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web
següent: http://contractaciopublica.gencat.cat/

16.- Obertura ofertes:

D’acord amb la base 13.2 del plec de clàusules
administratives particulars.

17.- Formalització contracte: El contracte es formalitzarà en document administratiu,
mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica.
18.- Despeses: L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
19.- Altres informacions: Perfil del Contractant
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