ANUNCI
Reus Serveis Municipals, S.A. pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. AT21130)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Reus Serveis Municipals, S.A.
b) Número d’identificació: 4312335139.
c) Dependència que tramita l'expedient: Reus Serveis Municipals
- AIGUES DE REUS.
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No
Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador.
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: AT21130).

-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Reus Serveis Municipals, S.A.
Domicili: Pl. Mercadal, 1
Localitat i codi postal: Reus, CP: 43201.
Codi NUTS: ES514
[Llistat Codis NUTS]
Telèfon: 977010241..
Adreça electrònica: reusmunicipals@rsm.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=12628397&cap=Reus%20Serveis%20Municipals,%20S.A.

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
i) Horari d’atenció:

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d’anàlisis de SARS-CoV-2 en
aigües residuals al municipi de Reus
b) Admissió de pròrroga: si/no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si/no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES514
e) Termini d'execució:15 dies
f)Codi CPV: 71900000-7 Serveis de laboratori

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.

b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: menor licitat.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 14.915,00 € sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència: no
-9 Criteris d’adjudicació
Oferta econòmica
PUNTUACIÓ

Màxim 100 punts

TOTAL MÀXIMA

100 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19/07/2021
b) Documentació que cal presentar:
a) Declaració responsable, d’acord a l’ANNEX 1
b) Habilitació

professional

requerida, d’acord a l’apartat G.6 del quadre de

característiques del present PCAP.
c) Proposta econòmica, d’acord a l’ANNEX 2.
La proposta econòmica basada en els preus unitaris es valorarà amb criteris objectius
d’acord amb el que estableix a la lletra H del present PCAP. L’oferta econòmica, per a
poder ser valorada, ha de contenir el document de l’Annex 2 degudament emplenat i
signat.

c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDeta
il&idCap=12628397&cap=Reus%20Serveis%20Municipals,%20S.A.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Reus Serveis Municipals, S.A..
b) Lloc: Oficines Aigües de Reus
c) Data: A determinar
d) Hora: A determinar
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte serà
privat.

-15 Despeses d'anunci
No n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i
castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs

