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.
Aquest contracte té caràcter administratiu, és plurianual i es tipifica com a
contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i el seu règim jurídic és el previst en els articles 17, 308 a 312
d'aquesta norma.
Atès que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat inferior a
221.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en l'article 16.1.b)
de la Llei de Contractes del Sector Públic, és un contracte no subjecte a
regulació harmonitzada.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 156 de la
Llei de Contractes del Sector Públic, i al ser el seu valor estimat inferior a
100.000 euros es seguirà el procediment simplificat .
Per l’adjudicació del contracte s'atendrà a un únic criteri d’adjudicació el
preu de conformitat amb l'article 145 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del sector Públic, no procedeix la divisió en lots del contracte ja que es
considera necessari coordinar la prestació del servei, i per la correcta
execució de la prestació, ja que es tracta d’una única activitat, una única
prestació objecte del contracte.
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Ajuntament d'Alcanar
6.c. Durada
Els serveis objecte del contracte tindran una durada de DOS ANYS, amb una
pròrroga expressa posterior màxima de DOS ANYS.
El termini de durada del contracte es DOS ANYS, iniciant-se amb la seva
formalització. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el
programa de treball que s'aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis
comencen a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.
El contracte es podrà prorrogar per DOS ANYS. En aquest cas, la prorroga
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa
contractista, sempre que la preavís amb, almenys, dos mesos d'antelació a
l'acabament del termini de durada del contracte. La prorroga no es produirà,
en cap cas, per acord tàcit de les parts.
En cas de prorroga, s'ha d'incloure a l'expedient un informe justificatiu de la
seva adequació amb la finalitat del contracte, el qual s'ha de publicar a la
Plataforma de serveis de contractació publica, d'acord amb l'article 159,
apartat 1.1, de la Llei 512017, de mesures.
Una vegada finalitzat el contracte quedaran extingits tots els drets derivats
del mateix pel contractista. No obstant, serà d'aplicació el règim de
transitorietat previst en la clàusula 1.3 del plec de condicions tècniques.

Codi Validació: AFJKYDSK9A67C7AQDEYE5CZ23 | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Signat electrònicament al marge.-

