Ajuntament de la Pobla de Mafumet
ANUNCI
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
LICITACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT
De conformitat al decret de l’Alcaldia núm. 831/2022 de 25 de maig, per mitjà del
present anunci s'efectua anunci de convocatòria de licitació per procediment obert
simplificat abreujat amb tramitació ordinària, per a l'adjudicació de contracte de
subministrament del vestuari per a conserges de les dependències municipals, de
conformitat amb els següents requisits:
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organisme: Ajuntament de la Pobla de Mafumet.
Òrgan competent: Alcalde.
Número d’expedient: 28/2022.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Domicili: C./ Jacint Verdaguer, 6, CP 43140 - La Pobla de Mafumet.
Codi NUTS: ES514.
Telèfon: 977 840 260.
Fax: 977 840 207.
Seu electrònica: Seu electrònica
Perfil del contractant: Perfil del contractant

a) Objecte: Subministrament vestuari per a conserges de les dependències
municipals.
b) Tipus: contracte de subministrament.
c) Descripció: vestuari per a conserges de les dependències municipals.
d) Divisió per lots: No.
e) Termini de durada: El contracte s’inicia a partir de l’endemà de la signatura de
l’acord d’adjudicació, en els termes establerts a l’article 159.6 apartat g), i
s’estendrà fins el 21 de juliol de 2023.
f) Admissió de pròrroga: NO.
g) Lloc d’execució: Pobla de Mafumet.
h) CPV: 18222100-2 Tratges i vestits
18800000-7 Calçat.
i) Classificació: No.
j) Solvència: segons el plec de clàusules administratives.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat abreujat.
c) Règim d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
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2. Objecte de contracte:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
d) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris objectius.
4. Valor estimat del contracte: 12.556,78 euros (IVA exclòs).
5. Garantia provisional: NO. Garantia definitiva: NO.
6. Obtenció de documentació: al perfil del contractant de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet.
7. Presentació de les ofertes;
a) Termini: 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al perfil del contractant en les condicions i requisits que consten als
plecs.
b) Lloc de presentació: mitjançant el servei de SOBRE DIGITAL de la Plataforma
de serveis de contractació pública i del Sobre digital (PSCP) accessible des de
la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=La+Pobla+de+Mafumet&idCap=27058602&ambit=5&.
c)
d)
e)
f)

Admissió de variants: no.
S’utilitzen les comandes electròniques: no procedeix.
S’accepta la facturació electrònica: sí.
S’utilitza el pagament electrònic: sí.

8. Requisits específics del contractista.

9. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no procedeix.
10. Obertura de documentació/ofertes. L’obertura dels sobres es farà per la mesa
de contractació per l’ordre que procedeixi de conformitat a l’art. 145 LCSP, en
funció del mètode aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació i en el termini
màxim de 20 dies des de la data de finalització del termini de presentació de
proposicions electròniques a la PCSP. No se celebrarà acte públic d'obertura
d’ofertes, d’acord amb l’establert a l’article 159.6.d) de la LCSP.
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

document signat electrònicament
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a) Classificació: no s’exigeix.
b) Solvència tècnica, professional i econòmica, financera: definida al plec de
clàusules administratives.

