ANUNCI
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Llinars del Vallès
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Tecnologies de la Informació
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció del servei: Consultoria per a l’adaptació a l’Esquema Nacional de Seguretat, al Reglament General de
Protecció de dades a l’Ajuntament de Llinars del Vallès
c) Divisió per lots i número: No.
d) Durada del contracte: dos anys (prorrogable anualment per dos anys més).
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada.
b) Procediment: obert simplificat
c) Concurs amb diversos criteris d’adjudicació (els fixats a la clàusula 1.16 del plec de clàusules administratives
particulars).
4. Pressupost base de licitació: 18.000 euros anuals (sense IVA)
5. Garanties:
a) No es demana.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.
6. Requisits específics del contractista:
Veure clàusules 1.10 i 1.11 del Plec de clàusules administratives.

8. Obtenció d’informació:
Ajuntament de Llinars del Vallès
Plaça de la Vila, 1. 08450.
Llinars del Vallès
Tel: 938412750
Pàgina web on hi ha publicat el perfil del contractant de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en el qual hi figuren les
informacions relatives a la convocatòria i es poden consultar els plecs: www.llinarsdelvalles.cat
9. Obertura de proposicions:
Es publicarà la data i hora oportunament al perfil del contractant.
10. Altres informacions:
Perfil del contractant de l’ajuntament de Llinars del Vallès, publicat a:
www.llinarsdelvalles.cat
Llinars del Vallès, data al marge
L’alcalde
Martí Pujol i Casals
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7. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci de licitació al
perfil del contractant.
b) Documentació a presentar: la determinada a la clàusula 1.12 i 1.13 del plec de clàusules administratives
particulars.
c) Presentació mitjançant l’eina Sobre Digital de la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.

