ANUNCI

En data 19 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local, va adoptar, entre d’altres
l’acord d’aprovar l’expedient de contractació per procediment obert simplificat del
contracte de diversos serveis en l’àmbit de la sanitat, així com el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i les Prescripcions Tècniques que hauran de regir la
respectiva licitació.

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sallent
Nº expedient: 186/2019-PSEC
Codi CPV: 90900000-6.
Dependència que tramita l’expedient: Departament de Secretaria i Departament de
Serveis Tècnics.

Obtenció de documentació i informació: El Plec de Clàusules Administratives
Particulars i la resta de documentació que es facilita als licitadors es podran consultar
al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sallent (http://www.sallent.cat/seuelectronica/perfil-del-contractant-100.html).
Telèfon: 93.837.02.00; e-mail: sallent@sallent.cat

Objecte del contracte: Contracte de diversos serveis en l’àmbit de la sanitat.
-

Durada del contracte: 2 anys, prorrogables per dos anys més.
Divisió en lots: Sí.
 Lot 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV
90900000-6)
 Lot 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV
90900000-6)
 Lot 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)

Tramitació i procediment:
Tipus d’expedient: Serveis
Tramitació: Ordinari
Procediment: Obert simplificat

Criteris d’adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació. Clàusula 1.11 del PCAP.

Pressupost de licitació:
El Pressupost base de cicitació ANUAL dels lots és:
 LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització): 6.212,40 €, als
quals s’ha d’afegir 1.304,60 € en concepte d’IVA (21%), resultant un total de
7.517,00 €.
 LOT 2: Servei de control, captura i retirada de coloms: 2.040,00 €, als
quals s’ha d’afegir 428,40 € en concepte d’IVA (21%), resultant un total de
2.468,40 €.
 LOT 3: Legionel·losi: 3.055,49 €, als quals s’ha d’afegir 641,65 € en concepte
d’IVA (21%), resultant un total de 3.697,14 €.
Garanties exigides: S’exigeix garantia definitiva corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs.

Requisits específics del contractista:
No resulta exigible classificació.
Solvència econòmica i financera i tècnica o professional: Clàusula 1.19 del PCAP.

Termini i lloc de presentació de les ofertes:
Les empreses disposaran d’un termini de 15 dies naturals per a la presentació de les
proposicions; el termini comptarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del Contractant.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
proposicions mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, accessible a l’adreça web següent: (http://www.sallent.cat/seuelectronica/perfil-del-contractant-100.html).
En tot cas, es poden consultar els passos a seguir per a la presentació de les ofertes
electrònicament,
al
següent
enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml

Contingut de les proposicions: El què s’indica en la clàusula 1.10.3 del PCAP.
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