Exped. Núm.: 2022.241.0.5309
ANUNCI DE LICITACIÓ
Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de subministraments (exp. 2022.241.0.5309)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí.
b) Número d’identificació: 2512073058..
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut Municipal d'Ocupació
Salvador Seguí.
d) Tipus de poder adjudicador Administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador.
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: 2022.241.0.5309.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí.
b) Domicili: C/ Pare Palau, núm. 5
c) Localitat i codi postal: Lleida, CP: 25005..
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973242000..
f) Adreça electrònica: imo@paeria.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/imolleida
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/11/2022
i) Horari d’atenció: Dilluns a divendres, de 8 a 15 h. De l'1 de juny al 30 de
setembre horari de 8 a 14 h.

FR-ST-00 3-OCT-19

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: subministrament d’eines i màquines pels tallers de
pintura, metall i fusteria de l’IMO.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si / 3 lots.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES513
Si escau,
d.1) Quan la licitació estigui dividida en lots, el codi NUTS s’ha de facilitar
per a cada lot.
Lot 1: ES513
Lot 2: ES513
Lot 3: ES513
e) Termini d'execució: del 1/12/2022 al 31/12/2022
f)
Codi CPV: 42642100-9
Si escau,
f.1) Lot 1: 42630000-1, 42600000-2, 42650000-7, 42924310-5
Lot 2: 42630000-1, 42600000-2, 42650000-7, 42924310-5
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Lot 3: Lot 1: 42630000-1, 42600000-2, 42650000-7, 42924310-5
Si escau,
g) En cas de contractes periòdics, calendari estimat.
h) per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
h.1) durada prevista, amb justificació de tota durada superior quatre anys
h.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: contracte menor amb publicació al perfil del contractant.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta
electrònica.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
a.1) Lot 1: 7.940 € (iva exclòs)
Lot 2: 6.131 € (iva exclòs)
Lot 3: 920 € (iva exclòs)
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: ...
b) Solvència: ...
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació
del servei a una professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació
Lots 1, 2 i 3: Criteris objectius, avaluables de forma automàtica: 100 punts
a) Millor oferta econòmica: Puntuació màxima: 100 punts
Menor oferta vàlidament emesa x Puntuació màxima a obtenir
Puntuació a)= ---------------------------------------------------------------------Oferta
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no
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-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30.11.2022
b)
Documentació que cal presentar: la declaració responsable de
compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb
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l’Administració i la proposició avaluable mitjançant criteris automàtics. Aquest
document ha d’estar signat electrònicament i només s’acceptaran fitxers en
format PDF (Per poder presentar l’oferta és obligatori adjuntar, com a mínim,
un fitxer en aquest apartats, és a dir, un pdf signat).
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
d) Possibilitat de presentar ofertes per a tots els lots.
e) Sense limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí.
b) Lloc: C. Pare Palau, 5, Lleida.
c) Data: 1.12.2022
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament
a les persones interessades la data d'obertura de proposicions..
d) Hora: 08:00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les
proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea
A data de la signatura
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Gustau Dos Santos Simó
Secretari de l’IMO
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