ANUNCI
De l’Ajuntament d'Arenys de Munt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. 574/2019)

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Número d’identificació: 800760009.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Arenys de Munt.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 574/2019).

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Domicili: Rbla. Francesc Macià, 59
c) Localitat i codi postal: Arenys de Munt, CP: 08358.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937937980.
f) Adreça electrònica: mcgomez@ademunt.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword
=arenys&reqCode=viewDetail&idCap=3041094
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:16/12/19
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de Manteniment preventiu de la maquinària de la
piscina municipal i el tractament de l'aigua.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: sno.
e) Termini d'execució: 1 any
f) Codi CPV: 50530000
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

59.295,99

euros sense IVA.
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-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si, 5% del preu d’adjudicació del contracte sense IVA
-8 Requisits específics del contractista: Haurà d’estar inscrit al RELI o al ROLECE
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-9 Criteris d’adjudicació: Si
- Preu més econòmic: per la rebaixa de 300 € del preu final de licitació, 1 punt amb un
màxim de 6 punts.
- Acreditar que es disposa d’un curs de prevenció de riscos laborals: per cada certificat del
personal de l’empresa, 1 punt amb un màxim de 3 punts.
- Acreditar que s’està en possessió de cursos sobre tractament d’aigües, com a mínim una
persona de l’empresa: o Cursos fins a 10 hores: 1 punt per curs
o Cursos de 11 a 25 hores: 2 punts
o Cursos a partir de 26 hores: 3 punts
- Segons la distància del centre/empresa al nucli urbà d’Arenys de Munt:
Entre 0 Kms i 20 Km .......... 4 punts
Més de 20 Km i fins a 40 Km .. 2 punts
Més de 40 Km i fins a 60 Km .. 1 punt
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
a) Observar els principis, normes i cànons ètics propis de l’activitat, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les actuacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència.
e) Respectar els acords i normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració, sense
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perjudici de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.

-11 ACP aplicable al contracte? Si
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-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19/12/19
b) Documentació que cal presentar: Les configurades en el sobre electrònic de la licitació
c) Presentació d’ofertes electrònica a l’Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la
PSCP
d)
S’accepta la facturació electrònica
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Lloc: Rambla Francesc Macià 59
c) Data: 10/01/19
d) Hora: 13:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic pel sobre B

-14 Despeses d'anunci: No
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà
-16 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcaldia
b) Adreça: Rambla Francesc Macià, 59 Arenys de Munt
c) Termini per presentar recurs: 19/12/19
Arenys de Munt
La secretària (document signat electrònicament)
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