Ajuntament d'Alcanar

L’objecte del contracte és la concertació integral de l’activitat preventiva
per a la protecció dels riscos laborals i medicina al treball, mitjançant un
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 al servei de l’ajuntament d’Alcanar de les especialitats de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i
Vigilància de la Salut de l’Ajuntament d’Alcanar, de conformitat amb el que
estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals i el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el
Reglament dels Serveis de Prevenció.
La prestació d'aquests serveis serà supervisada pels Serveis Municipals. El
personal que l'adjudicatari posi a disposició dels serveis no tindrà relació
laboral de cap tipus amb l'Ajuntament, depenent única i exclusivament de
l'empresa adjudicatària del servei.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) és CPV 85140000-2 (serveis varis salut) i CPA
86.90.19 (altres serveis sanitaris n.c.o.p.).Les necessitats administratives
que s'han de satisfer mitjançant el contracte i la seva idoneïtat són les que
consten en el plec de prescripcions tècniques.
El present contracte té per objecte és la concertació integral de l’activitat
preventiva per a la protecció dels riscos laborals i medicina al treball,
mitjançant un 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 al servei de l’ajuntament d’Alcanar de les especialitats de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i
Vigilància de la Salut de l’Ajuntament d’Alcanar, de conformitat amb el que
estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals i el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el
Reglament dels Serveis de Prevenció.
L’Ajuntament d’Alcanar no disposa del mitjans ni humans ni
materials per la realització directa de l’objecte del contracte.
Signat electrònicament al marge.-
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