Anunci de licitació per la contractació del servei d'eines informàtiques per
a la gestió per mitjans electrònics de l'activitat administrativa
En virtut de l’acord adoptat pel Ple de la Mancomunitat de l’Alta Segarra en
data 29 de novembre de 2018, atès que la forma de selecció del contractista és
el procediment d’adjudicació obert "simplificat sumari” per mitjà del present
anunci s'efectua la convocatòria de la licitació conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Mancomunitat de l’Alta Segarra
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2018/15

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Contracte de serveis
b) Durada: 2 anys més pròrrogues eventuals.

3. Tramitació, procediment i criteris d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d’adjudicació: obert simplificat sumari.
c) Criteris d’adjudicació: Preu.

4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte:.

b) Pressupost màxim de licitació: El pressupost base de licitació de la
contractació es fixa en la quantitat anual de 2000 euros (IVA inclòs).
L’IVA que correspon aplicar és del 21%.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.

5. Requisits específics del contractista:
a) Classificació empresarial: No es preveu.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: d’acord amb la
clàusula del Plec.
6. Garanties:
a) Garantia provisional: No s’exigeix
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs
7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: dia 18 de febrer a les 13:00.
b) Modalitat de presentació: Sobre digital.
c) Lloc de presentació: Perfil del contractant.

8. Altres informacions:
Les que consten en el Plec de clàusules administratives particulars i en el
projecte executiu de les obres.

Calaf, document signat electrònicament.
El President

Jordi Badia Signat digitalment
per Jordi Badia
Perea - DNI Perea - DNI
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