Exp. Núm.: CS/2020020
GES-1810/2020
ANUNCI

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova del Camí
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Contractació
2. Domicili: Plaça del Castell, 1
3. Localitat i Codi Postal: Vilanova del Camí, 08788
4. Telèfon: 938054422
5. Telefax: 938054290
6. Correu electrònic: vilanovac@vilanovadelcami.cat
7. Adreça d’internet del Perfil de Contractant: www.vilanovadelcami.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: El dia abans de la presentació
de pliques
d) Número d’expedient: CS/2020020
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats
preventives en matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats
corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial,
Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí
c) Divisió per lots i número de lots/número d’unitats: No
d) Lloc d’execució: Vilanova del Camí
e) Termini d’execució: 2 anys
f) Admissió de pròrroga: 2 anys
g) CPV:
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De conformitat amb la Resolució d’Alcaldia de data 29/09/2020, mitjançant aquest
anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, tenint en compte l’oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació
del contracte de serveis de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les
activitats preventives en matèria de riscos laborals, respecte de totes les activitats
corresponents a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial,
Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, d’acord amb les dades següents:

71317000-3 Serveis de consultoria en protecció i control de riscos
85147000-10 Serveis de sanitat a les empreses
71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació: Els indicats a la clàusula 14 del Plec de clàusules
administratives particulars
4. Valor estimat del contracte: 56.000,00 euros
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 14.000,00 euros/anuals IVA exclòs
6. Garanties exigides.
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació.
7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Les indicades a
la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars

Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge
L’Alcaldessa
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8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la licitació en el BOP.
b) Modalitat de presentació: Sobre digital

